
Op het voorplein van het kasteel was
een kleine locale markt met in de
‘aanbieding’ producten uit eigen
streek: biologische kaas, Achterhoekse
wijnen, zelfgemaakt jam en chutneys
et cetera. Ook vaste planten, rozen en

handgemaakte producten waren vol-
op aanwezig. In het koetshuis werd
koffie/ thee of een frisfrank geser-
veerd. Ook kon men daar een exposi-
tie over de historie van kasteel Wilden-
borch en haar bewoners bezichtigen.
Op diverse plekken rondom het kas-
teel en in de tuinen waren circa 80
schilders in de weer om al het fraais
wat op hun netvlies verscheen, op
doek vast te leggen. 

De Stichting Lions tot behoud van het
culturele Erfgoed organiseerde voor
de tiende en tevens laatste keer, het
kleurenpalet Achterhoek. Dit kleuren-
palet vond de afgelopen jaren op zo’n
20 locaties in de Achterhoek plaats. De
formule was in al die jaren hetzelfde:
professionele, semi- professionele en
amateur- schilders. De organisatie van
Kleurenpallet Achterhoek vond gezien
het vele werk dat daarmee is gemoeid
en waarbij bij de verschillende locaties
veel vrijwilligers nodig zijn, het tijd
worden om met het Kleurenpalet te
stoppen. Tineke Roorda , mede- organi-
sator van Kleurenpalet Achterhoek,
kreeg vanwege haar vele vrijwilligers-
werk ( op diverse terreinen ) uit han-
den van Burgemeester Henk Aalde-
rink op Tweede Pinksterdag de versier-
selen opgespeld die behoren bij Lid in
de Orde van Oranje Nassau.( Zie elders
in dit blad )
Overigens hebben er in de loop der ja-
ren nogal eens mysterieuze verhalen
over het landgoed de Wildenborch de
ronde gedaan. Zo bijvoorbeeld een
heel oude story over het ‘verdwenen
harnas’. Een ridder in harnas zou in
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Het verdwenen harnas op
landgoed Wildenborch

Wildenborch.- Het was voor de naar schatting enkele duizenden bezoe-
kers die in het Pinksterweekend Buitenplaats Wildenborch bezochten,
volop genieten ‘geblazen ‘. De tuinlieden van het kasteel hebben de weken
daarvoor keihard gewerkt om de tuinen er als ‘een plaatje ‘ te laten uit-
zien en mochten terecht trots zijn op hun inbreng ! Mede door een pro-
vinciale subsidie hebben de kasteelbewoners Jennine Staring en haar
man Evert – Kees v.d. Plassche de afgelopen jaren de tuinen en omgeving
compleet gerenoveerd. Zo zijn o.m. de bomen zodanig gesnoeid dat ze
weer jaren meekunnen. Ook zijn de paden verfraaid. Verder zijn twee ou-
de tuinmuren plus de bijbehorende afdakjes hersteld en staat ook het
huisje bij het oude zwembad er weer fraai bij. Gedurende de openstelling
konden de bezoekers tevens genieten van optredens van diverse musici.

Ook geen harnas in het voormalige zwembad op het landgoed!

de middeleeuwen compleet met zijn
uitrusting in één van de grachten
rondom het kasteel zijn verdronken.
(Het is niet bekend of de ridder kon
zwemmen, wel is zeker dat hij ‘ in het
harnas’ is gestorven!) Evert- Kees v.d.
Plassche lachend: ‘Natuurlijk hebben
wij gebaggerd en gebaggerd in de
hoop en het verdwenen harnas en het
skelet van de ridder boven water te
krijgen. Helaas, wij hebben niets ge-
vonden, ook geen voorwerpen die be-
trekking hebben op de Tweede We-
reldoorlog, ha, ha. Er werd alleen
maar heel veel ‘bagger’ uit de grach-
ten gediept’! Toch ziet Evert- Kees wel
een lichtpuntje met betrekking tot
het verdwenen harnas en zegt: ‘Ik
denk dat mijn vrouw Jennine er nog
wel een kinderboek over gaat schrij-
ven’! (Jennine Staring is schrijfster en
heeft de afgelopen jaren tal van kin-
derboeken geschreven, red.) Gezien
haar reactie sluit ze een dergelijke ‘
voorzet’ van haar man niet uit! Intus-
sen heeft ze onlangs eerst een ander
verhaaltje geschreven. Tijdens de open
dagen in het Pinksterweekend , was er
namelijk in de tuinen een speciaal Ka-
bouterpad gecreëerd. Jennine heeft
daar een verhaaltje over geschreven.
De kinderen kregen dit verhaaltje en
een opdracht tijdens de wandeling
over het Kabouterpad mee. De win-
naars ontvingen een prijsje.

WEEKBLAD
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Dus kijk snel op  www.contact.nl

DINSDAG 1 JUNI VERKIEZINGSDEBAT BRONCKHORST
AANVANG 20:00 UUR - Gemeentehuis Hengelo

Met: • Henk Jan Ormel (CDA) 
• Jeroen Dijsselbloem (PvdA) 
• Johan Houwers (VVD)

U bent 
van harte welkom!

Gld.dichtbij

Kaartjes  

STING
winnen?

kijk op de provinciepagina

Provincie Gelderland, 
dichterbij dan je denkt  

Deze week
in Contact

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

Orchideënplant
twee bloemstelen

van 9,99 
voor €6.99

Elke maandag Brooddag 3 broden slechts € 2.89

Kijk voor de voorwaarden in de winkel!

Rundergehakt kilo € 3.99
Produktkeuring door KBBl, score voor Rundergehakt een 10!

Dus ook voor het allerbeste Rundergehakt gaat u naar Plus Eland.

Filetlapjes à la Minute ook voor de BBQ 500 gram € 3.49

Spaar nu voor een Vaderdagbarbecuepakket!!!

Alleen bij Plus Hans Eland Hengelo (Gld.)
T: 0575-463777 • F: 0575-461766



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11 
7251 CW Vorden
Tel. (0575) 55 16 88
E-mail: noord@contact.nl

Voor bezorgklachten: 
Drukkerij Weevers - Vorden
Tel. (0575) 55 10 10

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen. Is men
als particulier c.q. bedrijf inge-
schreven in het handelsregister bij
de Kamer van Koophandel, dan
voldoet men niet aan deze criteria
en wordt de tekst als gewone
advertentie geplaatst, tegen de
normale advertentietarieven. Mini-
mumprijs voor Contactjes € 5,95
(incl. btw) voor 80 karakters; elk
karakter meer € 0,03. Brieven
onder nummer, hierover worden
geen inlichtingen verstrekt aan
derden, € 3,25 (incl. btw) extra.
Dubieuze of anonieme opgaven
worden niet geplaatst. Betaling:
contant, anders worden admini-
stratiekosten berekend à € 3,25
(incl. btw). Contactjes kunnen ook
opgegeven worden via onze
website www.contact.nl. Bere-
kening kan geschieden via de op
de site geplaatste berekenmethode.

Hervormde kerk Vorden
Zondag 6 juni 10.00 uur ds. J. Kool.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 6 juni 10.00 uur ds. F.W. Brandenburg

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 6 juni 10.00 uur ds. Marianne Benard H.A.

R.K. kerk Vorden
Zondag 6 juni 10.00 uur  H.Mis met dopen mmv Cantemus
Domino

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 5 juni 17.00 uur Eucharisviering volkszang. Zon-
dag 6 juni 10.00 uur woord- en communieviering, heren-
koor

Tandarts
5-6 juni F.A. Kuijl, Lochem tel. 0573 – 25 16 84. Spreekuur
alleen voor spoedgevallen 11.30 – 12.00 uur
`
Huisarts
Dr. Albers / Tanis, tel. 55 12 55 - dr. Dagevos tel. 55 24 32
- dr. Radstake / de Jong, tel. 55 16 78. 
Tussen 17.00 uur ’s middags en 08.00 uur de volgende ochtend,
in de weekenden en op feestdagen: tel. (0900) 200 9000.

Regionale Huisartsenpost  te Zutphen
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts òf een afspraak voor
het spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo
maar naar de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om
iedereen optimale zorg te kunnen bieden en wachttijden zo
veel mogelijk te beperken wordt er uitsluitend volgens
afspraak gewerkt.
Als u om medische redenen niet in staat bent om de huis-
artsenpost te bezoeken dan komt er een ‘rijdende huisarts’
bij u thuis. Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij
de hand als u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur
op de huisartsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd in
het Entreegebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

Apotheek
De avond-, nacht- en weekenddienst wordt verzorgd door
Apotheek Warnsveld, Runneboom 16, Warnsveld. 
Tel. (0575) 57 24 95, fax (0575) 52 57 28.

Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden:
dagelijk van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal
afdelingen heeft afwijkende bezoektijden, te weten: Bewaking
(Intensive Care en Hartbewaking): 11.00-11.30 uur en 19.00-
19.30 uur.
Kinderafdeling: Ouders mogen 24 uur per dag aanwezig zijn.
Overig bezoek: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.00 uur. Tiener-
afdeling: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.30 uur. Gynaecologie
& Verloskunde: Partners kunnen doorlopend op bezoek
komen van 08.30-21.30, behalve tussen 12.30-15.00 uur
(rusttijd). Overig bezoek: 10.30-11.30 uur, 15.30-16.30 uur,
18.45-19.30 uur.

Hospice Zutphen
Een gastvrij huis voor mensen in hun laatste levensfase. 
Thorbeckesingel 2, 7204 KS Zutphen, tel. (0575) 56 63 33. 
info@hospice-zutphen.nl / www.hospice-zutphen.nl

Brandweer, tel. 112

Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres: 
Dr. Grashuisstraat 2, 7021 CL Zelhem, tel. (0900) 88 44.     
Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Bezoekspreekuur locaties Politie Bronckhorst, alleen op
afspraak (0900) 88 44.
Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).
Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 
Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.
Steenderen, A. Ariensstraat 33a.
Voor aangifte kunt u een afspraak maken. Aangifte doen via
de website van de politie kan ook.

Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg,
wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u
bellen naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112.
Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de open-
bare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente,
tel. (0575) 75 02 50. Bijv. afgebroken takken, lantaarnpaal
die niet brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de
weg of een rioolverstopping binnen de bebouwde kom.
Wilt u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en het kan
niet wachten, bel dan het calamiteitennummer voor spoed-
eisende gevallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.
Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in
het buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact
opnemen met: Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

Ambulance, tel. 112

De Graafschap dierenartsen
Vorden - Hengelo - Steenderen - Ruurlo - Zutphen - Eerbeek
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week, bereikbaar onder
de volgende telefoonnummers:
Gezelschapsdieren: (0575) 58 78 88
Landbouwhuisdieren: (0575) 58 78 77 of (0575) 58 78 78
Paard: (0575) 58 78 70
Voor meer informatie kunt u kijken op 
www.degraafschapdierenartsen.nl

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplo-
meerd voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38
(dichtbij Kasteel Zelle).
Voet- en handverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure,
diabetische en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8,
Vorden. Tel. (0575) 55 11 41 / (06) 27 35 53 82. www.podi.nl
Pedicare Vorden: Gerke Bikkel, pedicure met aant. Diabeti-
sche- en reumatische voet, lid Provoet. Julianalaan 22, Vorden.
Tel. (0575) 84 27 27.

Stichting Sutfene
Voor verzorging, verpleging en behandeling.
24 uur bij u thuis en in uw buurt, tel. (0575) 59 44 44.
www.sutfene.nl / e-mail: info@sutfene.nl

Buurtzorg voor persoonlijke verzorging en verpleging 
Hengelo, tel. (06) 83 16 07 90; Vorden, tel. (06) 12 32 34 11.
Zelhem/Halle, tel. (06) 13 15 21 04, 24 uur per dag bereikbaar.

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 18, 7270 AA Borculo
Woonwinkel Vorden / Borculo / Ruurlo
Telefoon: (0575) 43 85 60
vorden@prowonen.nl
Woonwinkel Lichtenvoorde / Hengelo (Gld.) / Zelhem
Telefoon: (0544) 39 48 00
lichtenvoorde@prowonen.nl
www.prowonen.nl

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst (SPSB)
Onze locaties: De Prullenbak in Zelhem; Hopza in Hengelo;
ikke ook in Velswijk (Zelhem); Nijntje in Halle; Ot en Sien
in Vorden; P.U.K. in Keijenborg en Welpenland in Wolfersveen
(Zelhem).
Voor meer info en adressen kijk op www.spsb.nl

VVV-kantoor 
Kerkstraat 1, tel. 55 32 22.
Openingstijden: April t/m September: maandag t/m vrijdag:
9.30-17.00 uur; zaterdag: 10.00-15.00 uur. Oktober t/m
Maart: maandag t/m vrijdag: 10.00-16.00 uur; zaterdag:
10.00-14.00 uur.

Algemeen Maatschappelijk werk Vorden
Spreekuur 9.00-10.00 uur op dinsdag / donderdag / vrijdag.
Het Wiemelink 40, 7251 CZ  Vorden, tel. (0314) 35 72 46.
Sensire (0900) 622 87 24.

Yunio Oost Gelderland
Tel. (0900) 98 64, (0900) Yunio (lokaal tarief), 24 uur per
dag bereikbaar voor: kraamzorg, jeugdgezondheidszorg,
kinderopvang.

Sensire thuiszorg
24-Uurs zorg, diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering
en Woonzorgcentrum De Wehme. Tel. (0900) 88 56 (lokaal
tarief), 24 uur p/dag bereikbaar. Internet: www.sensire.nl.
E-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, Zutphen, tel. (0900) 88
56 (lokaal tarief).
Wijkverpleegkundig spreekuur, elke dinsdag van 10.00 uur
tot 12.00 uur in het gebouw bij Pro-Wonen.

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550. 
Ruiterkamp Uitvaartverzorging. Uitvaartverzorgers Anton
Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-ten Arve. 
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.
Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden en omstreken. 
Tel. (06) 55 9162 50, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

Openbare bibliotheek Vorden
Tel. 55 15 00; www.bibliotheekwestachterhoek; 
infovorden@biblotheekwestachterhoek.nl; maandag: gesloten;
dinsdag: 14.00-20.00 uur; woensdag: 14.00-17.30 uur;
donderdag: 14.00-17.30 uur; vrijdag 14.00-17.30 uur;
zaterdag 10.00-12.30 uur.

Amivedi
Tel. 0575-520612. St. Vermiste en zoekgeraakte huisdieren. 

Dierenbescherming OverGelder 
Info, tel. (055) 506 86 40. 
Website: www.overgelder.dierenbescherming.nl
Landelijk meldnr. dierenmishandeling, tel. (0900) 20 21 210.

Dierenambulance
Doetinchem, tel. (0900) 0245 of (06) 53 68 05 78.

Terminale thuiszorg 
‘Noaberhulp’, tel. (0575) 54 33 66.

Klachten/Informatieburo Gezondheidszorg 
Stedendriehoek 
voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur elke
woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof 55-56,
Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-11.00
uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 54 14 618.

Stichting Welzijn Vorden
– Welzijn Ouderen, Nieuwstad 32, tel. 55 34 05, openings-

tijden ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur. 
E-mail: welzijnouderenvorden@hetnet.nl
Website: www.welzijnouderenvorden.nl Voor de volgende
diensten en activiteiten kunt u terecht bij Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maaltijdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen
en chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening, Open Tafel 
Iedere dag, uiterlijk een dag van tevoren aanmelden bij: 
Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme, tel. (0314) 35 74 50.
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek
Ouderenadviseur; geven van advies, ondersteuning bieden
bij het maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten,
ondersteuning bij het invullen van (aanvraag-)formulieren.

– WegWijZer Vorden
Eén aanspreekpunt voor al uw vragen op het gebied van
wonen, welzijn en zorg. Voor jong en oud. Tevens steun-
punt mantelzorg van VIT en uitleen van hulpmiddelen. U
kunt WegWijZer Vorden bellen of bezoeken op maandag,
woensdag of vrijdag van 8.30 tot 10.30 uur. Bezoekadres:
Nieuwstad 32 in De Wehme, tel. (0575) 55 31 59. 
E-mail: info@portaalwegwijzer.nl

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

Marlies Aartsen
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams-
gerichte kinder- en jeugdtherapie, Het Hoge 3, 7251 XT Vorden,
tel. (0575) 55 62 17. www.marliesaartsen.nl, lid van VNT,
32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, doorverwijzing
huisarts is niet noodzakelijk.

MEE Oost-Gelderland 
Ondersteuning bij leven met een beperking.
Tel. 0314 34 42 24, info@mee-og.nl, www.mee-og.nl

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Te koop: KIPPEN AAN DE LEG
Goossens, tel. (0575) 46 37 43.

Alleen op afspraak.

Te koop gevraagd: antiek,
curiosa en alles wat ver-
zameld wordt. Ook complete
inboedels. Verzamelhuis
Warnsveld, Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

Dagmenu’s
2 t/m 8 juni

Dagmenu om mee te nemen € 7,25 vanaf
16.00 uur behalve dinsdags vanaf 17.00 uur.
Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 8,50. 

Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering. Dagmenu
bij ons te consumeren € 9,50. (Bestellen mag maar hoeft niet).

Woensdag 2 juni
Groentesoep / Zuricher geschnetseltes met aardappelen en
rauwkostsalade.

Donderdag 3 juni 
Half gegrild haantje met frieten en rauwkostsalade met appel-
moes / Pannacotta met slagroom.

Vrijdag 4 juni
Champignonsoep / Pangafilet met een sinaasappel-wodkasaus,
aardappelen en groente.

Zaterdag 5 juni (alleen afhalen/bezorgen)
Wokki wokki van kipfilet, wokgroente, jus, aardappelen en rauw-
kostsalade / IJs met slagroom.

Maandag 7 juni
Tomatensoep / Duitse biefstuk me tgebakken uien, aardappelen
en groente.

Dinsdag 8 juni
Wiener schnitzel met frieten en zomerse rauwkostsalade / IJs met
slagroom.

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques,
catering, lunchkaart, ijssalon, koffie en huisgemaakt gebak.
Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en of opmer-
kingen dan kunt u ons bellen: 0575 - 55 15 19 of u komt even

binnen op de Kerkstraat 3 te Vorden.

www.bistroderotonde.nl

Bistro de Rotonde team,
Wendie en Thomas

Te huur: 5 of 6 pers. Cha-
lets in Belgische Ardennen
(Durbuy) op park met overd.
zwembad. Info: 0544-377378
/ 371819 of www.verhuurcha-
lets.nl  zomervakantie nog vrij

�

Studiekeuze lastig?
Bel: 06 - 44 88 66 58
www.keuzecoaches.nl

ZONNEHEMELS/BANKEN
Nergens goedkoper! Rechtstreeks
verkoop vanuit magazijn, vanaf

€ 125,- ook B-keus 16 modellen,
kijken na telf. afspr.

Zelhem (06) 53 31 77 90.

Bert van Genderen koopt
en haalt uw boeken en be-
taalt a contant. Tel. (0543) 45
13 11

�

Te koop: Houtbewerking
machines w.o. vl.vd bank, cir-
kelzagen, afkortzagen, lint-
zaag, grote partij underlay-
ment platen, partij balkhout,
regelwerk en panlatten, isola-
tieplaten 4 en 6 en 8 cm dik
en 1 en 2 en 3 en 4 roedige
hooiberg Tel. 06-50502680

�

Autodelen met de dorpsauto in
Vorden: gebruik maken van een

auto zonder zelf een auto te
bezitten. Informatie-avond op

16 juni om 20.00 uur,
Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6

Vorden. Meer info via
www.dorpsauto.nl, 0575- 470730
of dorpsauto.vorden@live.com.

Gevr:hulp in de huishou-
ding, voor 3u p/w, ma of vrij
ochtend in Vorden. tel. 06-
20262845, na 19.00 uur

�

Open tuin zondag 6 juni
van 10.30 tot 17.00 u Fam.
Schepers, Morsdijk 9, Ruurlo
Entree €, 2,50 incl.
koffie/thee

�

Wie wil mijn krantenwijk
overnemen van 5 juli tot 17
juli € 140,-- Telefoon 55 23
61

�

MEDEWERKER P&O 
Voor een opdrachtgever in Zutphen zijn wij op zoek naar een
enthousiaste medewerker P&O. Je verricht ondersteunende werk-
zaamheden voor de personeelsfunctionaris. Beschik jij over MBO
werk- en denkniveau en werkervaring in een soortgelijke functie?
Het betreft een parttime functie voor 16-20 uur per week. Je CV
wordt automatisch in behandeling genomen. Als je binnen een
week geen bericht hebt ontvangen dan kom je helaas niet in aan-
merking voor de functie. 

(AANKOMEND) HOVENIER 
Voor een opdrachtgever in de omgeving van Lochem zijn wij op
zoek naar een hovenier. Heb je een afgeronde opleiding en ervaring
in het snoeien, tuinaanleg e.d. en woon je binnen een straal van 25
km van Lochem? Neem dan direct contact met ons op! 

INSTALLATIEMONTEUR
Voor een opdrachtgever in de omgeving van Lochem zijn wij op
zoek naar een ervaren installatiemonteur. Bij voorkeur een kandi-
daat met ervaring in zowel gas, cv, water, elektra, sanitair en zink-
werk. Het werk is voornamelijk bij particulieren en in de nieuw-
bouw van woningen. Het betreft in eerste instantie een tijdelijke
baan, mogelijk een vaste aanstelling. Ben je betrouwbaar en heb je
ruime ervaring als installatiemonteur? Neem dan direct contact met
ons op!

Oosterbleek 59 Lochem 0573-250185
info@match4u.nl     www.match4u.nl

Wichmond • Tel. (0575) 44 12 39
Ruurlo • Tel. (0573) 47 16 53

Vlaai van de week

Appelkruimelvlaai 6-8 pers € 6,55

Dinsdag = Brooddag

4 broden naar keuze € 6,30
keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Week-aanbieding

• Chocovanille-cremehoorntje

per stuk € 1,00

• Ham-aspergebroodje € 1,00
Aanbiedingen geldig van di. 25 mei t/m za. 5 juni



WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
� nieuwe grafmonumenten
� restauratie grafmonumenten
� onderhoud grafmonumenten

Hoetinkhof 215
7251 WH Vorden
Telefoon (0575) 55 29 28

Koninklijke Hesselink b.v.
grafmonumenten
Al meer dan 100 jaar vakmanschap!

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

Gerritsenweg 6 Zutphen
 Tel: 0575-546788
 www.hesselink.nl

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

30-05-2009 In Memoriam 30-05-2010

Carlo Bosch

Het is nu een jaar geleden en wij vragen ons nog
steeds af: Waarom?

Arno Bosch
An Agelink
Richard Oostwal

Gewoon gezond! Herbalife
Nieske Pohlman, 0654326669.

ETJ-Witgoedservice
Repareert en verkoopt alle merken!
Was-, afwasautomaten, koelkasten,

kookplaten, magnetrons etc.
Serv.melding ma/vr 8.30-17.00 uur,

za 10.00-17.00 uur.
Tel. (0575) 46 77 06

T  06 55 916 250

dag en nacht bereikbaar
ook bij een uitvaart verzekering

Vorden e.o.
Bronckhorst e.o.
Zutphen e.o.
Lochem e.o.

Marion Polman
uitvaar t  begeleiding
voor een geheel verzorgde uitvaart

w w w . m a r i o n p o l m a n . n l

u  k u n t  m i j  b e l l e n
v o o r  e e n  p e r s o o n l i j k e
u i t v a a r t

Hartelijk dank aan allen die ons ter zijde hebben
gestaan en nog staan, na het plotselinge overlijden
van mijn man en onze vader

Henk Gosselink

Uw aanwezigheid, de mooie bloemen en vele
kaarten en brieven zullen voor ons een dankbare
herinnering blijven.

Jo Gosselink-Maalderink
en familie.

Vorden
Juni 2010

ik wil gelijke kansen
voor iedereen

en stem daarom
PvdA

Uw uitvaart in vertrouwde handen.

Wij verzorgen uitvaarten
met de aandacht die een uitvaart verdient
ongeacht waar u woont of verzekerd bent.

Telefoon 0575 45 20 20
Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartverzorgers:
Anton Ruiterkamp
Henriët Klein Geltink-ten Arve

website: www.ruiterkampuitvaart.nl
e-mail: info@ruiterkampuitvaart.nl
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het einde van 
onmogelijke 

uitvaartwensen. 
Bij Monuta 

maakt u van elk
afscheid een mooie 

herinnering.

kijk op monuta.nl of bel 
Monuta in Zutphen

telefoonnummer (0575) 51 29 31

Monuta in Vorden
telefoonnummer (0575) 55 27 49.

Geboren om voor altijd lief te hebben!

Belle
22-05-2010.
54 cm en 3970 gram.

Peter en Vera Leegstra-van Bemmel

Hoetinkhof 93
7251 WK Vorden

Hen die ik lief heb, ga ik verlaten
Hen die ik lief had, daar ga ik naar toe.

Op 1e Pinksterdag is in nabijheid van hen die haar
liefhadden rustig ingeslapen onze schoonzus en
lieve tante

Gerda Hendrika
Maalderink-Regelink

sinds 18 februari 2004 weduwe van
Hendrik Maalderink

op de leeftijd van bijna 90 jaar.

Berend en Toos Maalderink

Lita en Ewoud Janssen
Jelle en Bauke

Gerda en Harold Roordink
Isa en Tijn

23 mei 2010
Hengelo Gld., Steintjesweide 1

Correspondentieadres:
Hogenkampweg 40
7255 JZ  Hengelo Gld.

Geheel volgens haar wens heeft de begrafenis in
besloten kring plaatsgevonden.

Betreur niet de dood, maar vier het leven

Verdrietig maar dankbaar dat verder lijden hem be-
spaard is gebleven, hebben wij afscheid genomen
van mijn lieve man, onze lieve papa, poepa en opa

Wim Janssen
Willem Johan Marie

* 22-06-1935 † 30-05-2010
Herwen en Aerdt Vorden

Rieky Janssen- Kraaijvanger

Willem-Frans en Marijn

Isabelle en Edgar
Florine, Julius en Magnus

Margriet en Joost
Maartje en Eva

Riek Schagenplein 12
7251 SH  Vorden

Papa is thuis, waar gelegenheid is om persoonlijk
afscheid van hem te nemen op woensdag 2 juni
van 14.00 tot 16.00 uur.
Op vrijdagochtend 4 juni zullen wij in besloten kring
afscheid nemen van papa in het crematorium te
Diepenveen.  In de middag is er om 15.00 uur een
viering om Wim gezamenlijk te herdenken  in de
R.K. Kerk Christus Koning, Het Jebbink  8  te Vor-
den.  Een half uur voor aanvang  van de viering is
er gelegenheid tot condoleren aldaar. 
We nodigen u van harte uit om na afloop samen te
komen bij Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.



Gld.dichtbij
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Hoorzitting over bezuinigingen

‘Al lijkt de provincie soms ver 

weg, er gebeurt van alles in uw 

omgeving. Beleid over mega stallen 

en agro parken. OV en bedrijven-

terreinen. Voorzieningen voor of 

afschot van dieren in de natuur. 

Wilt u er iets over kwijt? Onze 

fractie is dichtbij: partijvoor-

dedieren@ps.gelderland.nl, 

T (026)359 94 54.’ Luuk van der Veer, 

fractie Partij voor de Dieren

‘Heel dichtbij. De Gelderse 

burger komt (massaal) naar 

voorlichtings avonden, spreekt in 

en heeft daar mee invloed. En hij/

zij ontvangt ook vele mil joenen 

die we jaarlijks investeren in 

projecten (rondwegen, natuur, 

kulturhusen). We bevorderen 

daarmee de sociale samenhang 

van stad en platteland.’  

Jan Haijtink, fractie cda

Hoe dichtbij is de 

provincie Gelderland?

Kom ook op 12 juni naar de regiodag!

Dichterbij dan je denkt

Iedereen kan en mag weten dat de provincie Gelderland meer doet dan 

je denkt. En daardoor ook dichterbij is dan je denkt. Daarom zijn er sinds 

jaar en dag rondleidingen in het Huis der Provincie en begon de provincie 

Gelderland met een open huis in Arnhem enkele jaren geleden. Dat was 

een mooi begin van de acties om als provincie zichtbaarder te zijn. 

De provincie ging door en startte met een GeldersPanel, waar iedereen 

lid van kan worden om zijn of haar mening te geven over van alles. 

Daarom ook verscheen deze pagina in de Gelderse dag- en weekbladen. 

Er kwam bovendien het GeldersDebat van politici met inwoners van 

Gelderland in steeds een andere streek van de provincie. 

De provincie begon een jongerensite jongingelderland.nl. Sinds kort 

kun je ook vrij eenvoudig op www.gelderland.nl reageren op plannen 

van de provincie. Verleden jaar hield de provincie de eerste Gelderse 

regiodag op de Veluwe en de tweede Gelderse regiodag houden we de 

volgende week in de Achterhoek en de Liemers. Hiernaast reageren 

twee statenleden op de vraag hoe dichtbij de provincie is. Reageer ook 

op www.gelderland.nl/openvraag. En laat ons weten wat de provincie 

Gelderland eventueel nog meer kan doen om dichtbij u of jou te staan.

Programma regiodag 
van 11.00 uur tot 16.00 uur 

Kaartjes Sting winnen?

- ’s-Heerenberg, ‘Kasteel Huis Bergh bewoond’

 Middeleeuws spektakel. Beleef met het hele gezin   

 een dag om nooit te vergeten!

- Warnsveld, ‘Geniet van alles op wielen’

 Splinternieuw districtskantoor Noord houdt open huis. 

 Hét uitje voor mensen die willen zien en weten!

- Doetinchem, ‘Kijkdag nieuwe Amphion’

 Een dagprogramma om je vingers bij af te likken. 

 Ook rondleidingen.

- Duiven, ‘avr-dag’

 De avr houdt ‘open huis’. Vragen staat de hele dag vrij!

- Eibergen, ‘Beleef de Berkel’

 Varen met een prachtige replica van de oorspronkelijke  

 Berkelzomp! Laat je in de boot nemen!

- Groenlo, ‘De Oude Calixtuskerk’

 Unieke multimediashow de Slag om Grolle in 1627!   

 Cultuurfreaks zet je schrap!

- Lievelde, ‘Uitkijktoren Engelse schans’

 Compagnie Grolle brengt het verleden tot leven.   

 Historielovers, haast u!

- Winterswijk, Natuurschoon Boven Slinge

 Fiets- en wandelroute in prachtige omgeving. Dit moet je  

 gezien hebben!

Uitgebreide informatie op www.gelderland.nl/regiodag

Schrijf op een briefkaart in maximaal veertig woorden wat je 

denkt van de Gelderse regiodag. Het origineelste antwoord wint 

twee kaartjes voor het concert van Sting in Gelredome. Stuur 

je kaart naar de provincie Gelderland, t.a.v. Marjan Luyten, 

Antwoordnummer 411, 6800 WC  Arnhem. Een postzegel is niet 

nodig. Eén inzending per naam en adres. Graag telefoonnummer 

vermelden. Inzenden voor 26 juni. Over de uitslag wordt niet 

gecorrespondeerd. 

Op 23 juni 2010 houden PS vanaf 9.30 uur een hoorzitting in 

het Huis der Provincie over de voorgenomen bezuiningen. 

Deze hoorzitting staat open voor elke burger of organisatie die 

meent hierdoor geraakt te worden. Meer informatie over de 

hoorzitting en de wijze van aanmelding via T (026) 359 91 34 of 

op www.gelderland.nl/hoorzitting.

Reageer op 

www.gelderland.nl/openvraag

Hou je van techniek, natuur, cultuur en kunst? Kom 

dan naar de Gelderse regiodag Achterhoek - Liemers 

op 12 juni van 11.00 tot 16.00 uur. De provincie 

Gelderland geeft je deze dag de kans kennis te maken 

met wat zij doet en waar subsidiegeld naartoe gaat. 

Bestuurders en Statenleden verwelkomen je.

 

De provincie Gelderland laat jong en oud op een leuke 

manier zien wat zij allemaal doet. Je kunt

 je bijvoorbeeld onderdompelen in de geschiedenis 

van Groenlo, een wandel- en fi etsroute doen rond 

het fraaie Winterswijk, je verdiepen in het milieu 

in Duiven of je laten rondleiden in de nieuwe 

schouwburg van Doetinchem. Er is gewoon te veel 

om op te noemen. Zie het volledige programma op 

www.gelderland.nl/regiodag.

Meer informatie: Cynthia Keijzer, T (026) 359 95 98 of

c.keijzer@prv.gelderland.nl

Geniet van de regiodag, een dag  van de provincie Gelderland voor iedereen!
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open vraag

prijsvraag

actueel

communicatie

Provincie Gelderland, dichterbij dan je denkt

Informatiecentrum

T (026) 359 90 00

Markt 11 

6811 CG Arnhem

Postbus 9090

6800 GX Arnhem

www.gelderland.nl

post@gelderland.nl

Koesteronze mooie natuur



De 14 jarige Rik Aalpoel is ook dol op
de dieren, hij sluit met name de aan-
staande moeder liefdevol in de armen.
Moeder geit laat zich het ‘vertroete-
len’ maar al te graag welgevallen, zo
blijkt. Rik die in de categorie ‘kinde-
ren met een beperking ‘ valt , zit vier
dagen in Zutphen op een speciale
school en werkt één dag in de week (
donderdag ) op de zorgboerderij bij
Gerrit Rossel. Dat doet hij vanaf begin
2009 en het bevalt hem uitstekend.
Geert Gies ( 57 ) werkt al drie jaar lang,
drie dagen in de week, op t’ Vroessink
en ook een paar dagen op de geiten-
boerderij van Ria Fokkink. Geert is van
alle ‘markten ‘ thuis: hij helpt bij het
voeren van de biggen en de kippen en
verzorgt tevens de paarden en de ko-
nijnen. 
In de kantine, aangrenzend aan de
boerderij staat een drumstel. Op de
vraag wie er op speelt kregen we ‘zon-
der woorden’ antwoord. Geert gaat als

een professional achter het drumstel
zitten en begint te drummen. Er
klinkt een ritmisch , maar wel oorver-
dovend geluid. Gerrit Rossel lacht , en
houdt beide handen stevig op zijn
oren en zegt: ‘ Geert drumt niet elke
dag, alleen wanneer hij zin heeft en
vandaag is zo’n dag’. Met een enorme
roffel tot slot, neemt Geert Gies vervol-
gens dankbaar ons applaus in ont-
vangst. Hij straalt van oor tot oor !
Behalve Geert , Rik en Remco Keizer,
verblijven er ook regelmatig stagiaires
op de zorgboerderij. Gerrit Rossel: ‘
Soms komen er ook zomaar kinderen
bij ons binnen lopen met de vraag of
ze mogen helpen. Ik neem dan wel
eerst contact op met de ouders. Er
moet natuurlijk wel een ‘klik ‘ zijn. Bij
de kinderen is vooral het verzorgen
van dieren in trek. Ik merk het dage-
lijks, kinderen en volwassenen met
een beperking hebben de neiging om
met dieren om te gaan. Dat doen ze

vaak liever dan het omgaan met men-
sen’, zo zegt Gerrit Rossel. In 2006
heeft hij zijn boerderij omgedoopt tot
‘zorgboerderij’. Zegt hij: ‘ Ik vind het
heel leuk om hier op de boerderij
mensen met een beperking te begelei-
den. Ik sta daar honderd procent ach-
ter. Het is wel een vereiste om toch
vooral rustig te blijven. Als ik zoals bij-
voorbeeld vandaag naar Rik kijk en ik
zie hem omgaan met dieren en ik
hoor bovendien dat het op school
steeds beter met hem gaat, dan
schenkt mij dat enorm veel voldoe-
ning’, zo zegt Gerrit Rossel.
Zaterdag 12 juni is er van 10.00 tot
17.00 uur ‘open dag ‘ bij ’t Vroessink en
vertelt Gerrit Rossel de bezoekers het
één en ander over zijn bedrijf. ‘ Men
kan dan tevens de praktijk zien. Voor-
al laten zien hoe onder meer Rik,
Geert , Remco en enkele stagiaires de
dieren verzorgen. Ik hoop daar mee te
bereiken dat de bezoekers een goed
beeld krijgen over wat een zorgboerde-
rij inhoudt en wat het betekent voor
de mensen die hier werken’, zo zegt
Gerrit. Boerderij t’ Vroessink is overi-
gens al bijna een eeuw in handen van

de verschillende generaties Rossel.
Gerrit: ‘ De boerderij is in 1884 ge-
bouwd en in 1918 door mijn opa Gar-
rit aangekocht. Opa begon met acht
koeien en vijf zeugen. In 1950 is ’t
Vroessink door mijn vader Jan overge-
nomen. Het bedrijf was inmiddels al
wel gegroeid: 18 melkkoeien, een
schuur vol varkens en ongeveer 600
kippen’, zo zegt Gerrit Rossel die als
kleine jongen al terdege wist dat ook
hij later boer wilde worden !
Na de opleiding aan de landbouw-
school in Zutphen ging Gerrit thuis
bij vader Jan aan het werk. Wat jaren
later werden vader en zoon een maat-
schap. Weer wat later ( 1984 ) nam hij
de boerderij over. Gerrit: ‘ Thans hou-
den wij hier zeugen en is ’t Vroessink,
tevens een akkerbouwbedrijf. Het
graan en de mais verbouwen we voor
de afzet van mest. We hadden aanvan-
kelijk ook koeien, maar die hebben we
in 2002 verkocht. Of het goed gaat met
de varkens ? Ut geet net’, zo reageert
Gerrit diplomatiek ! Hij is blij dat hij
boerderij t’ Vroessink, zoals in de aan-
hef omschreven, in 2006 heeft omge-
doopt tot zorgboerderij.

Open dag zorgboerderij 't Vroessink

'Mensen met beperkingen zijn dol op dieren'

Vorden - Op het erf van zorgboerderij ’t Vroessink aan de Deldenseweg 6
in het buurtschap Delden bij Vorden, scharrelen de kippen in het voor-
jaarszonnetje rustig rond. In het aangrenzend weiland lopen een aantal
geiten en schapen. Eén van de geiten , van het ras ‘Toggenburger’ , wordt
nauwlettend door Gerrit Rossel, eigenaar van de boerderij, in de gaten ge-
houden. ‘Het dier kan elk moment ‘lammeren’. Middels een scan weten
we dat er twee lammetjes geboren zullen worden’, zo zegt Gerrit.

Rik Aalpoel is dol op dieren

Geert Gies achter zijn drumstel

Zangdocente Maartje Epema (36) stu-
deerde twee jaar geleden af aan de
Popacademie in Enschede. Op dat mo-
ment gaf ze al vijf jaar zanglessen, on-
der andere aan de muziekschool en
besloot ze haar eigen zangschool Mu-
ziek op Venhorst op te richten, ver-
noemd naar de boerderij waar ze sa-
men met haar vriend Frank de Haan
(gitarist) en hun kinderen wonen.
Daarnaast geeft Epema sinds kort ook
zangles aan de muziekschool Oost gel-
derland in Doetinchem. 

"Zingen heeft alles te maken met pas-
sie", legt Maartje Epema uit. "Door
middel van het concert in De Slof wil
ik mijn leerlingen de kans geven om
podiumervaring op te doen maar ook
om zichzelf aan het publiek te presen-
teren. Het wordt een ongedwongen
avond met hele afwisselende optre-
dens. Met akoestische covers: van R&B
tot rock." 

Speciaal gelegenheidsduo voor deze
avond zijn broer en zus Onno en Do-
rien Eckhardt. Andere leerlingen die
optreden zijn onder andere Timmy
van Lingen (X-Factor), Judith Brinks
(zangeres Batty MinX) en Arjan Knoef
(zanger Woodstar) en op gitaar Owen
Lichtenberg en Martijn Klaassen.

VRIJ TOEGANKELIJK
De avond is niet alleen bedoeld voor
vrienden en familieleden van de leer-
lingen maar ook voor belangstellen-
den die bijvoorbeeld overwegen in de
toekomst zangles te nemen. "Vanaf
september begin ik ook met duo-les-
sen en verder start ik een kinderkoor
en een eigen vocal group. 

Voor meer informatie zie ook
www.muziekopvenhorst.nl

Kom op tijd want vol is vol! 
Zaterdag 12 juni in Eetcafe "De Slof"

Zangleerlingen van Maartje Epema   On stage
Vorden - Zo'n kleine twintig leerlingen van de Vordense zanglerares Maar-
tje Epema geven op zaterdagavond 12 juni vanaf 21.00 uur (begintijd!) een
concert in café De Slof in Vorden. Ze zullen allemaal een of meerdere
nummers zingen. Ook zijn er gitaar optredens van leerlingen van haar
vriend Frank de Haan.

Zangdocente Maartje Epema

Wegens vakantie van de arts is er in de
maand juli geen keuring. Het CBR ad-
viseert, om tenminste drie maanden
vóór de vervaldatum van het huidige
rijbewijs, actie te ondernemen.               

Voor nadere informatie en aanmelden
kunnen leden van de seniorenorgani-
saties ANBO, Unie KBO, PCOB en ande-
re gelnteresseerden in de regio Lo-
chem, Ruurlo, Vorden, Warnsveld,
Zutphen en wijde omgeving, dagelijks
tussen 10.00 en 17.00 uur terecht bij
het secretariaat van de ANBO-afdeling
Vorden. Het tarief van het medisch on-
derzoek in het Woon- en Zorgcentrum
"De Wehme" Nieuwstad 32 te Vorden,
bedraagt € 25,-.

Data rijbewijs-

keuringen 

2e helft 2010
Vorden - De medische keuringen,
ten behoeve van de vernieuwing
van het rijbewijs van 70-plussers,
vinden in de 2de helft van 2010
plaats op 26 juni, 28 augustus, 25
september, 30 oktober en 27 no-
vember.



Binnen vijf minuten wist Ratti Neede
te verrassen. Els Berenpas legde de bal
breed op Marieke Tuinman. Zij stuitte
in eerste instantie op de keepster,
maar in de rebound prikte ze de bal
alsnog in het net. 0-1. Neede leed veel
onnodig balverlies en Ratti profiteer-
de daarvan. In de 18e minuut was het
wederom raak. Kim Heuvelink ver-
zorgde een steekpasje op Marieke
Tuinman. De spits van Ratti nam de
bal prima aan en schoot vervolgens
snoeihard op het doel. De keepster
was kansloos. 0-2. Neede kwam de eer-
ste helft niet in de wedstrijd en de rust
werd bereikt. 

Na de rust kwam Neede beter uit de
startblokken. Ratti liet zich even weg-
spelen. Binnen tien minuten wist Nee-
de de achterstand weg te werken 2-2.

Gelukkig wist Ratti zich hierna weer
te herpakken en werd er weer ge-
speeld met volle overtuiging zoals de
dames in de eerste helft lieten zien.
Het middenveld en de voorhoede wis-
ten elkaar feilloos te vinden. Kim Heu-
velink tekende met een mooi schot
voor de 2-3. 

Ratti deed er een tandje bij en Neede
had het moeilijk. Marielle Klein Brin-
ke gaf de bal mee aan Kim Heuvelink.
Zij wist hier vervolgens wel raad mee
en snelde richting het doel. Een hoek-
je werd gekozen. 2-4. In de slotfase van
de wedstrijd verrichte keepster Rianne
Meijerink nog een uitstekende red-
ding. Neede haalde niet veel meer uit
en Ratti bleef goed doorvoetballen.
Kim Heuvelink krulde de bal over de
achterhoede van Neede. Marielle Klein
Brinke wist met een sprint de achter-
hoedespeelster van Neede te verrassen
en krulde de bal in het net. 2-5. 

De competitie zit er alweer op en de
Ratti dames zijn op een negende
plaats geëindigd.

Neede 1 - Ratti 1

Ratti dames
Kranenburg - De laatste competi-
tiewedstrijd werd tweede Pinkster-
dag gespeeld in Neede. Neede had
vorig weekend de kampioenstitel
al binnen gehaald dus werd er voor
de eer gestreden.

Op zaterdagmiddag 5 juni opent Sut-
fene locatie De Beekdelle haar deuren
voor familieleden, buurtgenoten en
overige belangstellenden. Men kan
dan kennismaken met De Beekdelle
en haar medewerkers. Er is van alles te
zien en te beleven. 

Gezellige kraampjes met o.a. sieraden,
make-up en parfums, een verloting,
men kan een persoonlijke kleurenana-
lyse laten maken en er is een kleine
rommelmarkt.  

De koffie en thee staan klaar. Voor een
lekkernij erbij vragen zij een kleine
vergoeding. Van de opbrengst van de-
ze middag  maken de cliënten in sep-
tember een uitstapje.

Altijd al een kijkje willen nemen? 

De Beekdelle
Vorden - Dat kan nu, want op zater-
dag 5 juni van 14.00 tot 16.00 uur
houdt De Beekdelle Open huis.

Vele bekende standhouders zullen
weer aanwezig zijn. Evenals vorig jaar

zal er weer één familie centraal staan
op deze dag. Dit jaar zal dat de familie
Ruiterkamp / Rutterkamp zijn. Het na-
slagwerk van de familie Ruiterkamp is
in boekvorm te koop.

Meer informatie over de genealogi-
sche dag is te vinden op 
www.deelfmarken.nl

Genealogische dag in Harfsen
Harfsen - Zaterdag 5 juni organi-
seert de Werkgroep Genealogie
van de Oudheidkundige vereni-
ging "De Elf Marken" te Gorssel
haar zestiende Genealogische dag
in "Ons Gebouw", Sporkehout 4.

Op speelse creatieve manier worden
de kinderen verschillende muzikale
oefeningen aangeboden. Voorts zal er
een vervolgcursus AMV gaan draaien.
Deze cursus is bedoeld voor kinderen
die al 1 jaar AMV achter de rug hebben
of op een andere manier al enige mu-
zikale basiskennis hebben verworven. 

Beide cursussen bestaan uit 24 lessen
en worden op donderdag gegeven in
Wichmond. Tevens is het mogelijk om
via de muziekvereniging muziekles te
volgen. Vanaf groep 6/7 basisschool. 

Er zijn diverse mogelijkheden bijv;
dwarsfluit, klarinet, bariton, hoorn,
trompet, altsaxofoon, slagwerk. 

Veelal is het mogelijk om na ongeveer
8 maanden les al mee te spelen in het
opleidingenorkest van Jubal. Alle les-
sen worden gegeven door professione-
le muziekdocenten. 

Het opleidingenorkest bestaat uit
ruim 15 jonge blazers, ze hebben een
energieke sound, spelen eigentijdse
muziek en de kleding is jeugdig en
hip. Het is een opleidingenorkest
d.w.z. dat er tijdens de repetities moge-
lijkheden worden geboden aan de le-
den om zich muzikaal verder te ont-
wikkelen. 

Wil men meer weten, dan kan men
bellen met Joke Kamphuis, 0575 -
441649 of mailen kamphuis@instal-
lect.nl onder vermelding van naam en
telefoonnummer.

Cursus Algemene Muzikale
Vorming bij Jubal
Vierakker - Met ingang van het
nieuwe schooljaar september zul-
len er bij Jubal weer enige muziek-
cursussen gaan beginnen. Voor de
schoolkinderen die in september
in groep 4 en 5 zitten zal er een cur-
sus Algemene Muzikale Vorming
van start gaan. In deze cursus
wordt gewerkt aan de basiskennis
op muzikaal gebied.

Dat burgemeester Henk Aalderink die
middag aanwezig zou zijn, wisten Ti-
neke en haar man Sjoerd Roorda. “Hij
zou de prijzen komen uitreiken, om-
dat het ‘t laatste Kleurenpalet van de
Achterhoek was,” vertelt Tineke twee
dagen later nog een beetje beduusd. 
Van 2000 tot 2010 was zij mede-oprich-
ter en organisator van het Kleurenpa-
let van de Achterhoek, een schilders-
wedstrijd tot behoud van het cultureel
erfgoed, die door vele Lionsclubs in de
Achterhoek is georganiseerd. “Wij zijn
ermee begonnen,” legt Tineke uit.
“Wij zagen dat Kleurenpalet in Frank-
rijk: ‘Couleurs de Bretagne’. En dat
hebben we zó over mogen nemen en
hier mogen implementeren. Twee jaar
later was het voor mekaar.” In tien
jaar deden er bijna 1000 schilders
mee. “Met sommigen bouw je een
band op. De mensen die bijna alle ja-
ren hebben meegedaan, maar min-
stens drie jaar, die hebben we uitgeno-
digd voor de finale.” 

Het bijzondere contact met al die trou-
we schilders zullen ze missen. De
werkdruk van 10 weekenden per jaar
niet. “Toch verzorgen Sjoerd en ik op
invitatie een Kleurenpalet in andere
plaatsen, zoals vorig jaar in Apel-
doorn, met Koninginnedag. En we
hebben een hele grote workshop geor-
ganiseerd voor de 65ste verjaardag van
de heer Wybren Jouwsma van Bronk-
horst Hi-Tech voor 110 gasten in de
Cactus Oase.” 

Een van de commissieleden van de Li-
onsclub Lochem, Jan Coers, heeft
haar, samen met Arie Landeweerd en
Jan van de Sar, voorgedragen voor een
lintje. “Jan Coers heeft dit keer alles
op De Wildenborch verzorgd.” Tineke
verzorgde alleen de schilderwedstrijd. 

Geen enkel moment heeft ze het lint-
je aan zien komen. Ze stond vooraan
voor de prijsuitreiking. “Ik zie dus
tweede Pinksterdag ineens mijn fami-

lie binnenlopen,” lacht ze. Haar broer
uit Brussel, een andere broer met
vrouw en kinderen en zelfs haar vader
van 95 jaar, waren er. Maar ook men-
sen van andere Lionsclubs kwamen,
waaronder ook de nieuwe president
van de jongerenclub, de LEO’s. “En
dan gaat Aalderink beginnen met zijn
verhaal over het Kleurenpalet. Hij
vond dat het door moest gaan en dat
er een weg in gevonden moest wor-
den. En toen begon hij over mijn peu-
terspeelzaalwerk en had hij het ineens
over de Koningin. ‘Het heeft Hare Ma-
jesteit behaagd’.” 

Tineke Roorda heeft zich niet alleen
voor het Kleurenpalet verdienstelijk
gemaakt. Er is een indrukwekkende
lijst van vrijwilligerswerk, waarbij zij
zich vele jaren lang verdienstelijk ge-
maakt heeft voor de plaatselijke sa-
menleving. 

“Dit hebben ze voor mij proberen te
achterhalen,” lacht ze, een lange lijst
verdiensten erbij pakkend. Zo was zij
van 1973 tot 1987 oprichter van en
vrijwilliger bij de peuterspeelzaal in
Steenderen en van 1979 tot 2009 vrij-
williger bij de Steenderense Joffers.
Van 1981 tot 1985 was zij bestuurslid
van scholengemeenschap Isendoorn
in Zutphen.  Van 1991 tot 1995 was zij
coördinator van bijscholingstrainin-
gen voor het basisonderwijs. “Het was
een leuk taalproject, om kinderen
taalvaardiger te maken. Ik begeleidde
daarin de leidsters en vrijwilligers van
de peuterspeelzalen. Het heette ‘Hen-
gelo stoomt door’,” vertelt Tineke en-
thousiast.  Zij was van 1991 tot 1995
bestuurslid van Kinderdagverblijf
Nijntje in Drempt en verzorgde gast-
oudertrainingen voor gemeente en
provincie van 1992 tot 2009.  Van 1980
tot heden, 30 jaar al, is zij voorzitter
van de ‘Vrienden van het Spittaal’, lo-
catie Zutphen. “Toen dreigde het Spit-
taal weg te gaan vanwege dat hele as-
bestschandaal. En toen hebben we
met elkaar, vanuit de omgeving een
club gevormd en actie gevoerd om het
Spittaal voor Zutphen te behouden,”
vertelt ze. “En van 2002-2010 was ik
nog bestuurslid van het Prins Bern-
hard Cultuurfonds Gelderland, dat
onder voorzitterschap staat van Com-
missaris van de Koningin Clemens
Cornielje.”  

Van 2005 tot 2010 verzorgde ze de lees-
kring van de Bond voor Plattelands-
vrouwen en van 2006 tot heden is zij
voorzitter van Nationale Vereniging
De Zonnebloem afdeling Steenderen.
In 2008, 2009 en 2010 verrichte ze pr
werkzaamheden bij de Kunst10Daagse
en is vanaf 2008 medeoprichter van de
Lions Club Bronckhorst. “Ik ben er se-
cretaris.”  Bovendien is zij vanaf 1989
tot heden Bijzonder Ambtenaar Bur-
gerlijke Stand, BABS, eerst in de ge-
meente Steenderen en nu in de ge-
meente Bronckhorst en sinds 4 jaar
eveneens in Zutphen. 

Het lintje was een verrassing. “Ik was
heel erg verbaasd. Want je doet dit
soort dingen gewoon omdat je je ei-
gen kwaliteiten ook wilt inzetten voor
anderen. Toch?,” vraagt ze. “Nou, als
een ander daarvan kan mee profite-
ren, hoort dat erbij.”

Tineke Roorda Lid in de Orde van Oranje Nassau

Lintje een complete verrassing

Een prachtige Tweede Pinksterdag 2010 bij het fraaie kasteel De Wilden-
borch in Vorden. Schilders uit heel Nederland verzamelden zich op invita-
tie voor de tiende editie van het Kleurenpalet in de Achterhoek, waarmee
Sjoerd en Tineke Roorda na 10 jaar hun Paletwerkzaamheden afsloten.
Burgemeester Henk Aalderink mocht aan het einde van de dag de prijzen
voor de winnaars en Lions-cheques voor o.a. het Staringinstituut uitrei-
ken, maar niet voordat hij Tineke Roorda in het zonnetje had gezet. Als
een volkomen verrassing kreeg zij de versierselen opgespeld, behorende
bij Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Tineke Roorda kreeg voor haar Koninklijke onderscheiding vele bossen bloemen.

Op die dag staat buiten spelen in heel
Nederland centraal. Zo ook in het Vor-
dense zwembad ‘In de Dennen ‘. Daar
worden voor de kids tussen 14.00 en

17.00 uur allerlei spelletjes georgani-
seerd. Ook is er een reuze- springkus-
sen aanwezig. 

De toegang is 2,50 euro. Is men in het
bezit van een abonnement: dan gratis
toegang .

Buitenspeeldag in zwembad
Vorden - Woensdagmiddag is het
weer ‘Buitenspeeldag’.

Coco Hoenink was 's morgens als eer-
ste aan de beurt. Coco deed mee in de
categorie instap nivo 12. Op de lange
mat haalde zij een 11,550. 

Daarna ging zij naar sprong. Hier
haalde Coco een 12,650. Op de brug
werd een 11,400 gehaald. Tenslotte

was de balk aan de beurt. Hier haalde
Coco een 11,050. Dit resulteerde in
een 33e plaats, in een sterk deelne-
mersveld van 40 kinderen. 
Coco kan terugkijken op een mooie
wedstrijd. Dit vinden ook haar train-
sters Gerrie Kappert en Mellanie Jan-
sen. Joyce van Amerongen was 's mid-

dags aan de beurt. Joyce deed mee in
de categorie pupil 2 nivo 10. Op de
lange mat haalde zij een 13,550.
Daarna mocht Joyce naar de sprong.
Hier haalde zij een 13,900. Op de
brug werd een 14,200 gehaald. Als
laatste was de balk aan de beurt. Hier-
op haalde Joyce een 12,550. Dit alles
resulteerde in een score van 54,200
waarmee Joyce zich kampioen van
Gelderland Oost mag noemen. Joyce
traint bij Jolien Groot Roessink in
Hengelo en bij Mellanie Jansen in
Vorden. Zij waren ook erg blij met dit
resultaat.

Joyce turnkampioen van Gelderland oost
Vorden - Afgelopen zaterdag was de finale van de 6e divisie. Sparta deed
in de voorrondes van de 6e divisie mee met twee deelneemsters. Coco en
Joyce behoorden tot de 10 beste turnsters van hun categorie van de regio
Hanzenstreek. Tijdens de finale waren ook de beste turnsters van de re-
gio Liemers, Graafschap en Achterhoek aanwezig. In een volle zaal in
Ruurlo werd gestreden om de medailles van Gelderland Oost.



IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij de

Wehme.
• Jeu de Boulebaan bij de Wehme. Op-

gave bij de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het Dorps-

centrum. Op ma-wo en donderdag-
morgen van 9 tot 12.00 uur. Info en
opgave bij Welzijn Ouderen Vorden.

• Meer Bewegen voor Ouderen: gym-
sport en spel -volksdansen-zwem-
men. Informatie en opgave bij Wel-
zijn Ouderen Vorden.

• Kaartclub ’s maandagmiddags en
bingo woensdagssmiddags in Dorps-
centrum.

JUNI
2 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis in de Wehme

2 ANBO Klootschieten bij Olde Let-
tink

3 Klootschietgroep de Vordense Pan
9 ANBO Klootschieten, Olde Lettink
10 Klootschietgroep de Vordense Pan
16 ANBO klootschieten bij Olde Let-

tink
16 Handwerkmiddag Welfare Rode

kruis in de Wehme
17 Klootschietgroep de Vordense Pan
23 ANBO klootschieten bij Olde Let-

tink
24 Klootschietgroep de Vordense pan
30 ANBO Klootschieten, Olde Lettink

KUNSTAGENDA VORDEN
13 juni 15e KunstzondagVorden
t/m 15 juni Bibliotheek Foto's van twee

fotografen

De avond wordt ingevuld met verschil-
lende acts zoals playback, soundmix
en sketches. Het publiek zal uiteinde-
lijk bepalen wie de winnaar wordt van
de avond. Er zal een winnaar gekozen
worden uit de categorieën jeugd tot
en met 12 jaar en deelnemers ouder
dan 12 jaar. De winnaars krijgen een
grote wisselbokaal. 

De avond zal plaatsvinden in de feest-
hal van CWV-Medo aan de Onsteinse-
weg en zal beginnen om 19.30 uur. Ie-
dereen die denkt het publiek goed te
kunnen vermaken met een playback-
soundmix- of andere act, wordt uitge-
nodigd zich op te geven via het e-mail-
adres info@medlerfeest.nl . De organi-
satie zoekt zowel live-gezongen acts of
live-bandjes als playback-acts, om een
kleurrijke invulling van de avond te
krijgen.

Kijk voor meer informatie op
www.medlerfeest.nl en klik op Medler
"Live". Voor evt. info kunt u bellen met
0575-556506.

Opgave voor 
Vrienden van Medler "Live"
Medler - Stichting Oranjefeest Med-
lertol organiseert op de vrijdag-
avond 2 juli wederom "De vrienden
van Medler "Live"! Op deze avond
draait alles om "het vermaken van
het publiek", voor zowel jong als
oud.

Daarna kwamen veel leerlingen aan
bod die individueel een stukje lieten
horen. Op saxofoon, klarinet, kleine
trom, drumstel, trompet, xylofoon.
Een ieder op zijn eigen niveau. Nog
voordat er pauze was waren de blok-
fluiters aan de beurt. Een leuke groep,
onder leiding van Jannie Bakker, die
een paar vlotte nummers lieten ho-
ren. Het laatste nummer werd samen
gespeeld met het leerlingenorkest,
Railway Traffic. In de pauze kon men
natuurlijke limonade gaan drinken.
Na de pauze kwamen als eerste aan de
beurt de majorettes C. De jongste mei-
den, onder leidingen van Irma te Bra-
ke, lieten een showtje zien op muziek

van K3. Knap hoor, in de maat lopen
en met de baton (stok) draaien. 
Hierna volgden er weer optredens van
leerlingen individueel. Op trompet,
dwarsfluit, kleine trom, trombone,
drumstel. Een verscheidenheid aan in-
strumenten kwam voorbij. Als laatste
was de slagwerkgroep aan de beurt
onder leiding van Geert Jan Dijker-
man. Veel verschillende ritme's waren
er te horen en met het laatste swin-
gende nummer kwam er een eind aan
het limonadeconcert. Voor veel leer-
lingen zit het seizoen er bijna op. Voor
sommigen nog even heel hard oefe-
nen voor examens. Daarna lekker va-
kantie. Op naar het volgende  concert.

Limonadeconcert 
Sursum Corda

Vorden - Een goed gevulde zaal en heel veel enthousiaste leerlingen gin-
gen na het openingswoord van voorzitter Christiaan Wichers, van start.
Een vol programma. Het leerlingen orkest, onder leiding van Geert Jan
Dijkerman, begon met 2 leuke nummer, raise the dragon en het nummer
van de film the incredibles.

Begin jaren ’70 van de vorige eeuw wa-
ren Trimclubs erg populair. In Vorden
werd het initiatief voor het oprichten
van een Trimclub genomen door Gym-
nastiek Vereniging Sparta (mevrouw
Sikkens en de heren De Gruiter en
Koop). Dat was dus in juni 1970. De
Trimclub begon met 25 leden, zonder
bestuur. De Trimclub heeft al die 40 ja-
ren zelfs nooit een bestuur gehad of
subsidie ontvangen! Desondanks, of
misschien wel juist daarom, is de
Trimclub nooit in haar bestaansrecht
bedreigd. 

Enkele feiten. In de afgelopen 40 jaar
zijn er ca. 250 sporters lid geweest,
heeft de club meer dan 10 x de Vorden-
se Kastelenloop georganiseerd en heel
wat “coopertesten” voor de basisscho-

len gehouden. Ook werd een aantal
malen hardlopend het bevrijdings-
vuur van Wageningen naar Vorden ge-
bracht. Heel bijzonder is dat 2 leden
van het eerste uur nog steeds iedere
zaterdag hardlopen te weten Jan Strijd
en Jan Bosch. De laatste verzorgt al 40
jaar de financiën op een hele rappe
wijze. Daarom heet de Trimclub eigen-
lijk “Jan Rap”. 
Jan Strijd is al 40 jaar, naast Jo de Ko-
ning, hoofdtrainer van de club. Nieu-
we ontwikkelingen op het terrein van
trainingsmethoden en sportfysiologie
volgt Jan op de voet. Na 40 jaar over-
weegt hij zelfs om een trainerscursus
te gaan volgen. Bijzonder is ook de
leeftijdsopbouw van de groep. Het
jongste lid is 47 jaar oud. Het oudste
lid is 78 jaar jong. Op deze gezegende

leeftijd rent Pieter Pool nog iedere za-
terdag het parcours van 5 km in een
tijd die voor menige “internetverslaaf-
de jongeling” volstrekt onbereikbaar
is. Pieter geniet er ook van als hij elk
jaar weer de wedstrijd wint en de bij-
behorende oorkonde uitgereikt krijgt :
wie is het oudste lid van de club! De
Trimclub trekt ook leden van buiten
Vorden. Van Zutphen tot zelfs Heem-
stede aan toe. Kwaliteit kent geen
grenzen, dat geldt ook voor de Trim-
club. Het 40-jarig jubileum wordt dit
najaar gevierd in stijl met een feest-
avond in gala, nog steeds zonder subsi-
die.

Spreekt u deze bijzondere club aan,
zou u ook graag behoren tot het ge-
zonde volksdeel van Nederland dat
Sonja Bakker of Dr. Frank niet nodig
heeft? Train dan gerust eens mee. Ie-
dere zaterdag om 09.00 uur in het bos
recht achter het voetbalveld van VV
Vorden.

Trimclub Vorden bestaat 40 jaar

Vorden - Deze maand viert de Trimclub Vorden haar 40-jarig jubileum.
Daarmede is zij één van de oudste Trimclubs van Nederland. Nog opmer-
kelijker is dat een aantal leden van het eerste uur nog steeds actief lid is
en hard loopt!

Dat was de vraag bij de lego aktie bij
Top 1 Toys Sueters, naar aanleiding van
de vernieuwde ‘lego straat’ met daarin

het hele lego/duplo assortiment. Na
een overweldigende deelname is de
uitslag bekend. 

De gelukkige winnaar is Jens Sijtsma.
Hij zat er met het aantal van 11.004
steentjes het dichtst bij. Voor hem
stond er een Lego pakket t.w.v. 130
euro klaar dat hij met erg veel plezier
in ontvangst nam.

Lego-wedstrijd top 1 toys Sueters

Vorden - Uit hoeveel LEGO stenen is de 2 meter hoge lego basketballer
gebouwd?



Hoeveel liter verwarmd water zit er in
het zwemblad en hoeveel nieuwe
blauwe tegels zijn er aangebracht. Het
antwoord was: 1,6 miljoen liter en 282

tegels. Er waren twee prijswinnaars te
weten Ab Velhorst junior en Chiara
Hekkelman. Afgelopen weekend reik-
te Timme Koster de prijzen uit.

Goed geraden!

Vorden - Onlangs werd er ter gelegenheid van de seizoensopening van het
bad een prijsvraag gehouden:

Chiara Hekkelman: heerlijk veel ijsjes eten

Ab Velhorst junior: Ik zou nog best een kopje koffie lusten

De laatste wedstrijd uit een reeks van
5 is gehouden in zwembad de Beemd
in Lochem. Deze I-wedstrijden wordt
gezwommen met de zwemmers van
Livo ( Lichtenvoorde) Natare ( (Aalten)
en Montferland ( 's Heerenbergh). Af-
hankelijk van het  niveau kan er 25m,
50m of 100m gezwommen worden en
er staan altijd twee wedstrijdslagen
centraal. Zaterdag was dat rugcrawl
en borstcrawl en een groot deel van de
27 berkelduikers heeft de 50m ge-
zwommen waarbij natuurlijk ook al
een goed keerpunt verwacht wordt.
Dat ging uitstekend.

Bij de 25m RC werden Bjarne Herben
eerste en Dante Hendriks tweede,
Lynn Brummelman zwom als jongste
deelnemer ( 6 jaar) een mooie pr van 2
seconden. Zoë Ulkeman en Indy Stege-
man werden tweede en derde bij de 8
jarigen op de 50m RC. 

De jongens Wout Dijkstra en Remco
Haijtink zwommen precies dezelfde
tijd en waren de snelste op de 50m RC
voor 9 en 10 jarigen, Jimmy Dadema
wordt daar tweede. Van de meisjes uit
die leeftijdsgroep eindigen Mette Bloe-
men en Lisette Visbeek als 1 en 3.

Bij de 25m borstcrawl eindigt Bjarne
Herben  weer als eerste, Zoë Ulkeman
wordt derde op de 50m BC voor 8 jari-
gen. Mette Bloemen, Mirte Brummel-
man en Barbel Schafer zijn de snelste
meisjes bij de Berkelduikers van 9 jari-
gen. Barbel zwemt maar liefst een pr
van acht seconden. Jimmy, Remco en
Wout zijn weer de snelste jongens op
deze afstand.

Opvallend is dat alle Berkelduikers op
de rugcrawl een pr zwemmen en op
de BC bijna iedereen nog eens. Een pri-
ma resultaat van goed werken in de
trainingen! De  estafette zorgt voor
een mooie afsluiting en iedereen gaat
voldaan met een oorkonde naar huis.

De vaart er lekker in

Jonge Berkelduikers
Zaterdag hebben de jonge Berkelduikers (6 tot 10 jaar) uit de basisgroep
en de instroom selectie, een prima wedstrijd gezwommen.

Dansend werd een reis over de hele
wereld gemaakt; Nederland, Rusland,
China, Amerika en nog veel meer lan-
den werden dansend tot uiting ge-

bracht. Het project werd begeleid door
danspedagogen van de dansschool
Grootebroer uit Nijmegen.

School Het Hoge 

Dansend de wereld rond

Vorden - Alle kinderen van school Het Hoge hebben vrijdag 28 mei mee-
gedaan aan een dansproject.

De soos in het Stampertje is twee
dagen in de week geopend. 

Naast de vrijdagavond van 19.00 tot
24.00 uur is er elke dinsdagavond
een inloopavond van 18.30 tot 22.00
uur. 

De komende weken worden vanaf
19.30 uur de volgende thema avon-
den georganiseerd: vrijdag 4 juni
(Top 40), vrijdag 11 juni
(House/Trance, vrijdag 18 juni
(hardcore), vrijdag 25 juni (Eind-
feest-Sixties en Seventies). 

Het Stampertje is vanaf 1 juli tot
1 september gesloten.

Jeugdsoos
Vorden
Vorden - Jeugdsoos Vorden, die
een paar maanden geleden on-
der groot enthousiasme van een
aantal jongeren (in samenwer-
king met de ouders en met me-
dewerking van de gemeente
Bronckhorst) werd opgericht
heeft inmiddels ‘haar draai ‘ge-
vonden.

Henk Jan Ormel is een vertrouwd ge-
zicht voor Bronckhorst. De 54 jarige
Ormel woont sinds lange tijd in Hen-
gelo. Ormel is van oorsprong dieren-
arts en werkte ondermeer bij de Graaf-
schap Dierenartsen. Hij zit sinds 2002
in de tweede kamer namens het CDA.
Ormel heeft in zijn portefeuille onder
andere de onderwerpen biotechnolo-
gie, dierenwelzijn en diergezondheid.
Hij is eerste buitenlandwoordvoerder
voor de CDA fractie.

Jeroen Dijsselbloem is de woordvoer-
ders voor Gelderland van de PvdA. De
44-jarige Dijsselbloem woont in Wage-
ningen en is van huis uit landbouw-

econoom. Hij werkte achtereenvol-
gens voor de Europese delegatie, de
Tweede Kamerfractie van de PvdA en
het Ministerie van LNV. In 2000 kwam
hij voor het eerst in de tweede kamer.
Dijsselbloem houdt zich onder meer
bezig met integratiebeleid en illega-
lenbeleid. In 2007 leidde hij een parle-
mentaire onderzoekscommissie naar
onderwijsvernieuwingen (Commissie
Dijsselbloem). 

Johan Houwers is de hoogst nieuw ge-
plaatste Gelderlander op de lijst van
de VVD. De 52 jarige Houwers is af-
komstig uit Winterswijk waar hij
meer dan 18 jaar actief was als make-

laar. Houwers heeft dan ook veel met
het onderwerp 'wonen' en 'ruimtelijke
ordening'. Houwers was lange tijd ac-
tief in de gemeenteraad van Winters-
wijk. Sinds 2002 is hij lid van de VVD
Provinciale Statenfractie van Gelder-
land. 
Tijdens het debat komen lokale the-
ma's (de krimp, woningbouw en me-
gastallen), landelijke thema's (de be-
zuinigingen) en actuele thema's aan
bod. Het debat wordt geleid door de
journalist Paul Baeten. Deze zal de
kandidaten het vuur aan de schenen
leggen en hen uitdagen om oplossin-
gen te formuleren voor diverse kwes-
ties. Ook het publiek wordt nadrukke-
lijk uitgenodigd om deel te nemen
aan het debat. Het debat is vrij toegan-
kelijk, na afloop, is er gelegenheid
voor een drankje. Plaats: Gemeente-
huis van Bronckhorst, Elderinkweg 2
in Hengelo.

Haagse kandidaten debatteren in Bronckhorst
Hengelo - Op dinsdagavond 1 juni vindt in het gemeentehuis van Bronck-
horst een verkiezingsdebat plaats tussen kandidaten voor de tweede ka-
mer verkiezingen. Deelnemende partijen zijn in ieder geval CDA, VVD en
PvdA. Toegezegd om deel te nemen hebben Henk Jan Ormel (CDA) Johan
Houwers (VVD) & Jeroen Dijsselbloem (PvdA).

Vele boeken schreef hij en ook zijn
connecties met het Koninklijk Huis
maakten hem bekend bij velen. Over
een van zijn boeken kwam hij vertel-
len: "Wandelen over water". 

Zonder moeite wist hij de aanwezigen
te boeien en te prikkelen tot vragen
stellen na de pauze. Dat niet iedereen
op de zelfde lijn zat als deze Hervorm-
de predikant die zichzelf een "agnost"

( Ik weet het niet) noemde mag duide-
lijk zijn. 

Het was een avond waar veel mensen
geconfronteerd werden met een me-
ning die enige tijd geleden nog als
zeer ongebruikelijk werd gezien. 

Hij bracht feilloos onder woorden wat
sommigen alleen durfden denken. De
verzuchting aan het eind: "Ik dacht
dat ik de enige was die er zo over
dacht" sprak boekdelen.

Zondagmorgen 13 juni, zal mevr. Ble-
umink Nieuwenhuis uit Brummen
voorgaan in een dienst in dezelfde
kerk van de Vrijzinnige Geloofsge-
meenschap Hengelo Gld.

Ds. Carel ter Linden 
trekt volle kerk
Hengelo - Hoezo, de kerken lopen
leeg? Ds. Carel ter Linden had geen
klachten….. er moesten  stoelen bij
gehaald worden om iedereen een
plaats te bieden. Hij is dan ook niet
een van de minsten in kerkelijk Ne-
derland.

In Zuid-Afrika werd de groep in 1982
uitgeroepen tot artiest van het jaar en
ook in onder meer Duitsland en Japan
scoorde Maywood meerdere hits. May-
wood maakt haar comeback en treedt
weer op voor volle zalen. Het duo be-
staat nu uit Alice May en Inge Peters.
De Radstake Ouderavond blijft onver-
minderd populair bij de ouders van de
dancingbezoekers die ieder jaar meer
dan welkom zijn. Onder het bekende

motto ‘Met va en/of moe gratis naar de
dancing toe’ houdt De Radstake op za-
terdag 5 juni weer een ouderavond. Al-
le vaders en moeders kunnen dan met
eigen ogen gaan bekijken waar hun
kroost op zaterdagavond uitgaat. En
die gelegenheid laten de opvoeders
niet onbenut. De Radstake heeft die
avond naast het complete dancingpro-
gramma speciaal oog voor de ouders
van de vaste bezoekers. In De Jachthut

houdt Johan van de Radstake traditio-
neel zijn ouderavondspreekuur voor
alle ouders die meer willen weten over
het reilen en zeilen van de’ kids’. Ze
kunnen naar eigen inzicht de diverse
zalen en dansvloeren bezoeken. Niet
alle deejays en bands zullen hun re-
pertoire op de ouders afstemmen en
daarom zijn er speciale optredens van
‘Trots’ in de Graanschuur en in ’t
Brouwhuus maken de ‘Disco Kings’
Christo & Michel een lekkere
Goed/Fout show met de beste ‘gouwe
ouwe hits’. Ouders kunnen net als
hun kinderen met de discobussen
naar De Radstake reizen.

Mother how are you today.......

Ouderavond in de Radstake met Maywood
Heelweg - Maywood bestond oorspronkelijk uit de zusjes Alice May en
Karen Wood en ging in 1995 uit elkaar. De twee zusjes, afkomstig uit het
Friese Uitwellingerga hadden begin jaren ’80 wereldwijde successen met
hits als Late at Night, Rio en Mother how are you today.



Laat uw drukwerk
onze zorg zijn.

Geboortekaarten - Huwelijkskaarten - Visitekaarten - Feestelijke uitnodigingen - Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk - Briefpapier - Rekeningen - Kettingformulieren - Enveloppen - Folders

Kranten - Boeken - Tijdschriften en periodieken - Posters in meerdere kleuren

Digital printing, kleine oplages - Internetpresentaties - Posters, ook groot formaat

Stanswerk voor verpakkingen

Adverteren in in onze weekbladen (Weekblad Contact, Weekblad Elna, de Groenlose Gids)
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Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax (0575) 551086
E-mail: info@contact.nl

WEEKBLAD

www.contact.nl
Dus kijk snel opNu ook op internet!

• Bernina • Pfaff
• Brother • Anker

• Bernina lockmachines • Lockmachines

Wij repareren alle merken
naaimachines in eigen werkplaats.

U kunt uw naaimachine afgeven voor reparatie bij
ROOSENSTEIN QUALITY WEAR

Burg. Galleestraat 12, Vorden. Tel. (0575) 55 38 79

Voor informatie:
Nieuwstad 31, Lochem. Tel. 0573-252748

Voor
naaimachines
en kleinvak

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden
Tel. (0575) 55 26 37

www.bouwmarkt-heijink.nl

Al 25 jaar hèt adres voor:

• Spachtelputz ( ook in kleur)

• Spackspuiten

• Pleister en schuurwerk

• Lijsten en ornamenten

Bel voor een vrijblijvende offerte
06-51 534 782 of 0575-55 31 28

Als het goed m
oet zijn!

STUKADOORSBEDRIJF

Dick Zelle
VORDEN

De Venterkamp 6
7261 AH Ruurlo
Telefoon (0573) 45 14 36

Meubels
op maat

Restauratie

Keukens

Interieur

GILDEKORN

LEKKER DONKER
MEERGRANEN

NU VOOR      € 2.09

DELICATESSE
BROODJES

EEN LEKKER MEERGRANEN

BROODJE

PER STUK0.35

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

Tel. (0575) 55 13 84
Runneboom 2a – Warnsveld

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 1 t/m zaterdag 5 juni.

TIRAMISU

BAVAROISE VLAAI

KLEIN 

€ 7.95

GROOT 

€ 11.95
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

5 juni van 15.30 tot 16.30

LIVE PIANOMUZIEK

piano improvisaties van en door 

Jack van Dodewaard

&

korte pianowerken van grote meesters

door Rita Boshart

TOEGANG GRATIS

HET KLAVIER

PIANO’S
VLEUGELS

Veelzijdige voorjaarsgroenten:

Rabarber 1 kilo 1,49
Nieuwe oogst pitloze watermeloenen

1 kilo 0,99
IJsbergsla van onze vaste teler

per stuk 0,89
Zoete sappige Doyenne peren

1,5 kilo 2,49
Uit eigen warme keuken:

Asperge-rollade ovenschotel
per persoon 6,95

Kom voor deze en vele andere aanbiedingen naar onze

winkel. Aanbiedingen geldig t/m maandag 7 juni. 

Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850



Ondanks de plensbuien op zondag,
ook de tweede dag toch nog een paar
honderd bezoekers! ‘Voor mij een zeer

geslaagd weekend’, zo sprak een tevre-
den Frida Pelgrum. Voor de exposan-
ten was het ook goed toeven, zo werd

duidelijk. ‘We worden beide dagen re-
gelmatig met een hapje en een drank-
je verwend en dat gebeurt lang niet
overal ‘, zo kregen we te horen. 
Echtgenoot Rinus Pelgrum deed tij-
dens het weekend ook een duit in het
‘organisatie – zakje ‘. Overal op het erf
lagen oude landbouwgereedschappen

uitgestald, maar ook een stokoude
scooter en ‘ brommers ‘ uit ver vervlo-
gen tijden. Bij deze voormalige voer-
tuigen voerde ‘de roest ‘de boventoon
maar toch leuk om te zien. Frida zelf
was in haar atelier druk in de weer om
de bezoekers te informeren over de ve-
le door haar gemaakte hoedjes. En de
dames natuurlijk passen. Zo ook José,
die met het oog op de WK een Oranje
hoedje toch wel heel leuk vond. In de
voormalige koestal van de boerderij,
toch koeien. Niet in levende lijve,
maar geschilderd door Ans Hiestand,
de schoonzus van Frida. 

Haar man Hans had een rustige dag.
Gezeten op een stoel nam hij alle tijd
om zich door René Klarenbeek te laten
‘portretteren’. Onderwijl veel bezoe-

kers zich het door Hanneke gebakken
appelgebak goed lieten smaken vertel-
den de standhouders uitgebreid over
hun producten. Beeldhouwkunst, de
edelsmid die ter plekke het maken
van sieraden demonstreerde, kant-
klossen, stoelen matten, er was vol-
doende te bezichtigen. In één schuur
aan de wand prachtige tekeningen
van dieren en vogels die men op het
landgoed Hackfort kan aantreffen en
die daar ook zijn getekend! Het weef-
getouw was volop in beweging, terwijl
het vilten van sjaals van ‘fijne wol op
zuivere zijde’, ook alle aandacht trok.
Zelfs ‘goedgemutste kabouters’ en ge-
breide babyschoentjes ontbraken niet
op deze kunst – en ambachtsmarkt,
dat het afgelopen weekend het eerste
lustrum beleefde.

Veel bekijks eerste lustrum 'Goed Gemutst'

Vorden - De kunst- en ambachtsmarkt die het afgelopen weekend onder
het motto ‘Goed Gemutst’ bij Frida Pelgrum in het buurtschap Delden
werd gehouden, trok een flinke belangstelling. Zaterdag wisten onder een
stralend zonnetje zo’n 360 personen de weg naar de ‘markt’ te vinden.

stro vlechten

Rene Klarenbeek schildert Hans Hiestand

Al op jonge leeftijd werd zij geboeid
door fotografie, wederom onder in-
vloed van haar vader, die haar de be-
ginselen bijbracht. Tijdens het op-
groeien raakte het fotograferen een
beetje op de achtergrond, maar na een
succesvolle rechtencarrière, pakte zij
haar oude hobby en camera weer op.
Haar actieve inzet voor dieren en de
natuur is nooit afgenomen, integen-
deel.
In 1984 vond ze haar plek op de Velu-
we, toen ze de bekende wildschilder/il-
lustrator Nico Bulder tegen het lijf
liep. Ook zijn leven heeft altijd in het
teken van natuur en dieren gestaan,
ze hadden beiden moeilijk een beter
passende "andere helft" kunnen vin-
den. In 1988 werd het gezin uitgebreid
met nog een derde dieren- en natuur-
liefhebber, toen hun zoon Kevin werd
geboren. Hun stekkie in het bos wordt
gedeeld met een menigte honden, kat-
ten en andere dieren, waarvan de
meesten ooit "wegwerp" dieren waren.

Al zolang ze zich kan herinneren,
droomde ze ervan om naar Zuid-Afri-
ka te gaan, de bush in, een gevoel dat
later gedeeld werd door de rest van
haar gezin. Toen zij met haar gezin in
2001 eindelijk de lang gekoesterde
droom werkelijkheid zag worden, ver-
anderde er na de eerste rondreis door
het Kruger Park in Zuid-Afrika veel
voor haar en haar gezin. 

Hopeloos verslaafd geraakt aan dit
deel van de wereld en aan de fotogra-
fie leerde ze in hoog tempo werken
met de moderne apparatuur en ging
het fotograferen een steeds grotere rol
in haar leven spelen. Inmiddels heeft
ze al een paar jaar doorgebracht in de
Afrikaanse bush en de woestijn, en

heeft ze een beeldbank van meer dan
150.000 foto's, alleen al van Afrika, van
de meest uiteenlopende onderwer-
pen, maar wel allemaal gerelateerd
aan de natuur. 
Als ze niet in Afrika is, dan werkt ze
met minstens even veel plezier en pas-
sie in Nederland. Ook dan is een be-
langrijk deel van haar werk gericht op
het vastleggen van al het moois dat
met name op de Veluwe te zien en te
beleven is. Sinds begin 2008 geeft
Yvonne een aantal dagen per week
workshops en diverse cursussen in Na-
tuurfotografie, in samenwerking met
de Vereniging Natuurmonumenten. 
De workshops hebben allerlei thema's
en vinden vrijwel allemaal plaats op
de Veluwe vanuit het atelier, dat mid-
den in één van de mooiste natuurge-
bieden van Nederland gelegen is. Een
steeds terugkerend thema is "Anders
leren Zien", het direct herkennen van
"het" fotomoment, en de compositie
van een foto. De Basiscursus behan-
delt de gehele basis van het fotografe-
ren, en de gevorderdencursus "Compo-
sitie en Licht" gaat diep in op deze
twee uiterst belangrijke onderdelen
van fotografie. Nieuw is de cursus Ma-
cro en Close-up fotografie. 

Yvonne werkt vaak in opdracht, zowel
in Nederland als in diverse gebieden
in Afrika. Eén van haar foto's ,van een
luipaard in Afrika, is vorig jaar in Pa-
rijs bekroond met een internationale
Award (de CIC-Award voor de mooiste
foto).

Het fotograferen lijkt in de familie te
zitten, want zoon Kevin heeft al op 15-
jarige leeftijd, de Photo-Award pu-
blieksprijs en de derde prijs van de
vakjury van het WereldNatuurfonds
gewonnen met een schitterende foto
van een gapende leeuw.

Voor meer informatie en heel veel fo-
to's kunt u terecht op haar website
www.yvonnevandermey.nl 

Deze expositie is te bewonderen van 1
juni t/m 31 aug. in woonzorgcentrum
Sensire de Wehme, Nieuwstad 32.

Expositie in de Wehme
Vorden - Yvonne van der Mey werd
geboren in Leiden als nakomertje
in een groot gezin. Haar vader, ken-
ner bij uitstek van de Nederlandse
flora, "besmette" haar met een in-
tense liefde voor dieren en de na-
tuur, en leerde haar niet alleen om
je heen te kijken maar vooral "te
zien".

De kinderen volgden in groepjes een
circuit waarin diverse spelletjes wer-
den gedaan, welke een test zijn voor
het bal- en slag gevoel. De kinderen

hadden veel plezier onderling en de-
den ook supergoed hun best! Terwijl
de punten werden opgeteld door de
jeugdcommissie smikkelden de kinde-

ren van een ijsje. Daan van Pijlen, Erin
Albers en Anna van Dijk bleken de kin-
deren te zijn met de meeste punten. 
De jeugdcommissie van VTP kijkt nu
al weer uit naar de volgende activitei-
ten, nl. de Avond4daagse en de Club-
kampioenschappen voor de jeugd!

Vordens Tennis Park deelt diploma's uit

Vorden - Maar liefst dertien kinderen behaalden woensdag 26 mei jl. hun
bal- en slagvaardigheidsdiploma op het Vordens Tennis Park!

De showband Papa di Grazzi heeft ja-
renlange ervaring en weet hoe ze een
feestje moeten bouwen. Samen met
haar sexy danseressen zet deze band de
grote tent op zijn kop. De band speelt
up to date top 40 hits afgewisseld met
de betere rock en feestnummers, acts
en natuurlijk de o zo populaire eigh-
ties/nineties nummers. Vorig jaar bleek
het overdekte terras te klein te zijn. Dit
jaar zullen we het terras uitbereiden
zonder dat de sfeer verloren gaat. Jelle
B zal hier zorgen voor een intiem feest-
je. Enthousiasme is zijn kracht, links,

rechts, voor, achter of met zijn allen op
het podium, niets is hem te gek. Een
show van JelleB is een doe- en zing-mee-
feest afgewisseld met te gekke num-
mers die jullie misschien even waren
vergeten maar die JelleB speelt! Later
op de avond maken de Borculose Pat-
sers hun entree. Begin 2010 is dit trio
gestart en nu zetten ze elke feestje op
zijn kop. Naast de cover songs van colle-
ga artiesten zullen zij ook hun singel
'Als je naar de hemel gaat' promoten.  s
Avonds is ook de voetbalwedstrijd Ka-
meroen - Denemarken te volgen op een

groot scherm. Deze landen zitten in de-
zelfde poule als Nederland. 

KINDERMORGEN 
Vanwege de WK wedstrijd die 's mid-
dags om half 2 begint is de traditione-
le kindermiddag verplaatst naar de
ochtend. Van tien tot een uur is de
jeugd van harte welkom op het feest-
terrein. Zij worden vermaakt met ver-
schillende luchtkussens, ponyritjes,
de clown Oki Doki en meer. Zoals elk
jaar wordt de ochtend afgesloten met
een ballonnenwedstrijd. De toegang
voor de kinderochtend is gratis. Kaar-
ten in de voorverkoop zijn verkrijg-
baar bij Tankstation Weulen Kranen-
barg, Fashion Corner en Mitra Sander
Pardijs.  Meer informatie over het mid-
zomerfeest: www.stevo.nu

Midzomerfeest Vorden
Vorden - Zaterdag 19 juni is alweer de achtste editie van het Midzomer-
feest. STEVO (Stichting Evenementen Vorden) hoopt ook dit jaar weer een
kwalitatief goed en gezellig feest neer te zetten. Naast de grote tent zal er
voor de oudere jeugd weer een overdekt terras aanwezig zijn en is er de
mogelijkheid om het voetbal te volgen.



BRONCKHORSTPAGINA – Verschijnt in de gehele gemeente Bronckhorst in de edities Noord, Midden en Zuid 

Op zaterdag spelen recreatieteams
4x4 en de senioren 2x2 bij  zowel de
heren als de dames. De opgave is
nog niet gesloten en men kan zich
nog opgeven: voor de recreatie-
teams bij Henk Wunderink: email
h.wunderink@chello.nl en de seni-
oren bij de site van nevobo oost. 

De jeugd speelt op zondag 6 juni in
de klasse a-b en c jeugd. Ook hier
kan je je nog op geven via de site
van nevobo oost. 
De dag organisatie is in handen
van Dijkman/WSV.

Beachvolleyball
Warnsveld - Op zaterdag 5 en
zondag 6 juni wordt in het ka-
der van Zutphen aan Zee een be-
achvolleyballtoernooi georgani-
seerd.

Terug in de geschiedenis; het festival
is in 2003 ontstaan door een groep
vrienden die erg te kampen had met
het minimale aanbod aan muziek in
Wehl en omstreken. Daarom namen
zij het initiatief om zelf voor dit aan-
bod te zorgen. Er werd een weiland,
platte wagen en een aantal bands ge-
regeld. Dat concept groeide in de loop
van de jaren uit tot een groot succes,
totdat het echt te groot werd. De groep
besloot de legale weg in te slaan, want
van een vergunning was tot die tijd
nog nooit gehoord. Helaas ging dit
niet zonder slag of stoot. Muzieklief-
hebbers hebben twee jaar moeten
wachten, maar nu presenteert Stich-
ting RAN Wehl met volle trots; het

RAN Festival in Hummelo, nabij
Broekstraat 12. De oude locatie in
Wehl is met deze keuze definitief ver-
leden tijd. Iedere muziekliefhebber
moet aanwezig zijn op dit spektakel.
Een breed programma qua genres kan
ieder wat wils bieden. Over de dag ver-
deeld zullen optreden; Mark Foggo’s
Skasters (UK), Excrementory Grindfuc-
kers (DE), Deanmoore, Hik, Erebus,
Diggeth, Jajem, Red Eyes en The Pepto-
nes. 

Vanaf maandag 24 mei zullen de voor-
verkoop kaarten beschikbaar zijn.
Voor verdere informatie en tickets, zie
www.ranfestival.nl.

RAN Festival

Terug van weggeweest!

Hummelo - Na twee jaar letterlijke stilte rondom het RAN Festival is het
zaterdag 26 juni weer tijd voor een dag vol feest en muziek in de regio. De
organisatie heeft voor elkaar gekregen dit jaar het festival een nieuwe
start te kunnen laten maken in de gemeente Bronckhorst. Het festival
opent zijn deuren om 13.00 uur.

Op maandagavond 7 juni is Zelhem en
omgeving aan de beurt. Iedereen is
welkom in café de Tol in de buurt-
schap Wittebrink. De actuele gemeen-
tepolitiek komt dan aan bod, aan de
hand van de agenda van de komende
raadsvergadering. Daarnaast kan elke
aanwezige punten naar voren bren-
gen. 
D66 heeft gemerkt dat er onder de
mensen veel leeft op het gebied van
politieke zaken in de gemeente. De
fractie wil hierover graag met inwo-
ners van Bronckhorst van gedachten
wisselen. Politiek is er voor de men-
sen, dat is het uitgangspunt.

D66 op locatie
Bronckhorst - De gemeenteraads-
fractie van D66 houdt regelmatig
openbare fractievergaderingen op
wisselende locaties in Bronck-
horst.

'Het landschapsweekend De Graaf-
schap is een aanbod van de gemeente
Bronckhorst, NPO, landgoed Zelle,
Sheep Dog Trials, 't Onderholt en Nati-
onaal Landschap de Graafschap', ver-
telt Henk Aalderink, burgemeester
van Bronckhorst. 'Al deze organisaties
delen graag hun passie voor het land-
schap met u. Daarom hebben zij een
veelzijdig programma ontwikkeld.
Dat deden ze samen met Landschaps-
beheer Gelderland, de VVV Bronck-
horst, Natuurmonumenten en talloze
lokale verenigingen, organisaties, ac-

tieve ondernemers en vrijwilligers'. 

Alle inwoners van De Graafschap krij-
gen half juni een folder over het week-
end thuis in de brievenbus. Op
www.nationaallandschapdegraaf-
schap.nl lees je meer over wat een Na-
tionaal Landschap is en wat er tijdens
het weekend te doen is. Dit is nog
maar een eerste idee: de internationa-
le wedstrijden schapendrijven (een ab-
solute topattractie in ons gebied), de
houtverwerkingsstraat waarin je ziet
hoe het werkt van boom tot product,
streekproducten, veel stands en de-
monstraties van alles wat met het
landschap te maken heeft. Ontdek het
landschap in en rond 't Zelle wande-
lend, op de fiets, in een tram, bus of
koetsje. Ook aan de kinderen is ge-
dacht. Je maakt je eigen zeepje of
mandje, je kunt scheppen in een poel,
een ritje op een ezel maken of in een
echte kraan zitten.

Kijk achter de coulissen van Nationaal Landschap De Graafschap

Landschapsweekend De
Graafschap
Zelle - Het duurt nog even voor het
echt zomer is maar noteer alvast in
je agenda: 10 en 11 juli! Op land-
goed Zelle in Hengelo (Gld) staan
de werkers en doeners in het land-
schap centraal tijdens het land-
schapsweekend De Graafschap. Ie-
dereen die woont, werkt of vakan-
tie viert in De Graafschap is wel-
kom!

De eerste prijs, een Stihl hogedrukrei-
niger, is gewonnen door meneer en
mevrouw Hartemink, aangeboden
door Bulten Techniek. 

De tweede prijs, een bemestingsadvies
met daarbij voor € 75,- aan bemesting,
is gewonnen door meneer Bosman,
aangeboden door hoveniersbedrijf De

Vier Seizoenen. En de derde prijs, een
buxusbol in een mooie mand, is ge-
wonnen door meneer Schoemaker en
aangeboden door kwekerij en hove-
niersbedrijf Stadsheide.

Prijsuitreiking Paasshow 
Bulten Techniek

Vorden - Afgelopen week zijn de prijzen uitgereikt van de verloting, die
georganiseerd was door Bulten Techniek, tijdens hun Paasshow.

Noord- en Oost-Gelderland
District Achterhoek
Team Bronckhorst
Dr. Grashuisstraat 2 Zelhem
Vrije inloop maandag t/m vrijdag van 10.00 - 12.00 uur

SPREEKUURLOCATIES
Hummelo en Keppel, Burgemeester van Panhuysbrink 1 te Hoog Keppel
Spreekuur wijkagent (Hans de Voer) dinsdag van 10.00 - 12.00 uur

Steenderen, Dr. A. Arienstraat 33a 
Spreekuur wijkagent (Harm Baarslag) dinsdag van 13.00 - 15.00 uur

Hengelo, Elderinkweg 2
Spreekuur wijkagent (Jack Witmarsum) woensdag van 10.00 - 12.00 uur

Vorden, Zutphenseweg 26
Spreekuur wijkagent (Jacques Tabor) dinsdag van 10.00 - 12.00 uur

Zelhem, Dr. Grashuisstraat 2
Spreekuur wijkagent (Katrien Beijer) donderdag van 10.00 - 12.00 uur

Tijdens de vrije inloopuren en het spreekuur van de wijkagent is het niet
mogelijk om aangifte doen. Maak voor het doen van aangifte een afspraak via
0900 - 8844.

0900 - 8844 voor minder spoedeisende zaken

0900 - 8844 voor het maken van een afspraak om aangifte te doen

1-1-2 voor spoedeisende zaken, voor het melden van verdachte situaties

0800 - 7000 Meld Misdaad Anoniem

www.politie.nl voor aangifte via internet en voor informatie over de politie

Steenderen krijgt een nieuwe wijkagent
De bewoners van de wijk Steenderen hebben een nieuwe wijkagent. Harm Baarslag heeft
sinds 15 mei de functie overgenomen van Hans de Voer. Harm Baarslag was hiervoor wijk-
agent in de wijk Eibergen-buitengebieden (de omgeving van Beltrum en Rekken in de ge-
meente Berkelland). Binnen de politieregio Noord- en Oost-Gelderland worden wijkagen-
ten aangesteld voor een periode van zes jaren. Na deze periode zijn ze verplicht om van
wijk te veranderen.

Harm neemt in Steenderen de werkzaamheden over van Hans de Voer, die nadat hij drie jaar wijkagent was in Steen-
deren en Hummelo & Keppel, zich nu alleen gaat richten op de wijk Hummelo & Keppel. Hans de Voer wil langs deze
weg alle bewoners en netwerkpartners in de wijk Steenderen bedanken voor de prettige manier van samenwerken in
de afgelopen jaren. 
De wijk Steenderen omvat naast Steenderen de plaatsen Bronkhorst, Olburgen, Rha, Baak en Toldijk. Onder de wijk
Hummelo & Keppel valt naast Hummelo & Keppel ook Drempt. 

Contact met bewoners
Als wijkagent vindt Harm Baarslag vooral het persoonlijk contact met de bewoners erg belangrijk. 
‘Ik wil voor iedereen aanspreekbaar zijn en samen zoeken naar oplossingen voor eventuele problemen binnen de gren-
zen van mijn werk als politieman. Hoewel de huidige invulling van de functie van wijkagent voornamelijk een regisserende
rol is vind ik het persoonlijke contact erg belangrijk. Ik zal de komende periode dan ook tijd besteden aan het leggen van
contacten om de wijk zo goed mogelijk te leren kennen. Hans heeft mij al veel informatie gegeven over de wijk, maar ik
vind de persoonlijke contacten en ervaringen erg belangrijk. Niet alleen om mijn kennis over de wijk te verdiepen, maar
ook zodat de bewoners weten bij wie ze terecht kunnen.”
Wijkagent Harm Baarslag is telefonisch bereikbaar via het algemene telefoonnummer 0900 – 8844 of tijdens het weke-
lijks spreekuur op dinsdagmiddag tussen 13.00 en 15.00 uur in Steenderen aan de Dr. A. Arienstraat 33 a. De wijkagen-
ten zijn ook per e-mail bereikbaar: team.bronckhorst@no-gelderland.politie.nl.

OOK BIJ VERDACHTE SITUATIES
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Filiaalmanager van DuchPC Electro-
nics in Vorden, Bennie Mentink vertel-
de waarom Glashart DuchtPC heeft
geselecteerd als Glasvezelservicepunt.
“Eigenlijk zitten we best centraal. En
we hebben een winkel die daar naad-
loos op aansluit, onze computerhan-
del, de tv’s die uiteraard ook wat te
maken hebben met glasvezel, telefo-
nie. We hebben eigenlijk alles wat
glasvezel biedt aan apparatuur en we
hebben de kennis van zaken.” Hij
vindt ook dat glasvezel de toekomst
heeft. “Het is minder storingsgevoe-
lig.” 

Het servicepunt biedt volledige infor-
matie betreffende het glasvezel. “Er
zal ook iemand van Glashart aanwe-
zig zijn, zes weken lang van 10.00 tot
16.00 uur ongeveer. Daarnaast zijn on-
ze mensen aardig gelnformeerd over
glasvezel.”  De belangstelling is nu al
goed te noemen, aldus Berrie Men-
tink. “Het is zelfs zo dat we al heel wat
aanmeldingen binnen hebben. Toch
vooral oudere mensen die heel gelnte-
resseerd zijn in nieuwe technieken.
Die zeggen: ‘Daar doen we aan mee’.”
Hij is heel duidelijk over de verwach-
ting over de te behalen 40%. “Die moe-
ten we gewoon realiseren, zo simpel is
dat. Maar het begin is er!”  Tijdens de
informatieavonden bleek inderdaad
dat voornamelijk 50plussers belang-
stelling hebben. “Dat zijn mensen die
zich willen laten informeren. De jon-
gelui die weten het allemaal wel, die
zeggen ‘dat moeten we gewoon doen.”
Iedereen kan bij DutchPC met vragen
terecht. “Ik heb geen uitzondering,
van klein naar groot. Het is wel zo dat
de bedrijven met zakelijke provider
Com1 moeten meedraaien, de enige
die gecertificeerd is om pinbetalingen
over glasvezel te doen.” Tijdens de in-
formatieavond voor ondernemers in
Bronckhorst, 15 juni aanstaande, zal
de zakelijke provider ComOne een pre-
sentatie geven.  Het veranderen van
emailadres kan voor mensen een be-
perking zijn. “Maar je hebt een heel
jaar de tijd om je contactpersonen op
de hoogte te brengen. Ze beginnen in

oktober, november, als we de 40% ha-
len, met het schouwen van de wonin-
gen, waar moeten de spullen binnen-
komen. En dan moet het nog aange-
legd worden en kunnen we in juni, ju-
li het glasvezel pas gebruiken.” Omdat
er enorm in het glasvezelproject
wordt gelnvesteerd staan de contrac-
ten voor het eerste jaar vast. 

Er zijn drie providers geselecteerd die
gespecialiseerd zijn in glasvezel. Dit
zijn KickXL, Lijbrandt en Concepts ICT.
Deze bieden elk hun eigen pakketten,
zodat er keuze genoeg is. “Er is zelfs
een basisabonnement voor analoge tv.
Daarmee ga je al vooruit en het is min-
der storingsgevoelig.” 

De opening van de Glashartservice-
winkel DutchPC was een Vordens
feestje. Veel klanten van deze winkel
verleenden hun medewerking, zoals
Eduva met de geluidsinstallatie, de
taartjes van Bakkerij Joop en van Van
Asselt en de koffiekopjes met suiker
en melk kwamen van Bistro De Roton-
de. “Iedereen doet gewoon mee.” 

Achterhoeker Hans Keuper, bekend
van Boh Foi Toch en deelnemer van de
Achterhoek Spektakeltour die ook in
Vorden neerstrijkt, opende op zijn ei-
gen wijze de winkel. Hij maakte geen
liedje over glasvezel, maar gaf een hu-
moristische verhandeling over com-
municatie. 

“Ze hebben me gevraagd om hier de
boel los te doen en dat ik hier sta is
niet omdat ik nou zo alderbastend
veel fieling heb met zo’n stuk glas dat
de grond ingaat,” zo start hij. “Ik ben
erachter gekomen, glasvezel heeft met
communicatie te maken. En dat is iets
dat wij in de Achterhoek onmundig
goed kunnen,” lacht Hans Keuper de
mensen toe. Hij legde de verschillende
manieren van communiceren met el-
kaar uit, waarna hij besloot met een
leuk liedje. “En dan wil ik nu graag
officieel hier de Vordense glasvezel-
informatiecentrale met een schaar
losknippen.”

Glasvezelservicepunt
DutchPC

Vorden - Op vrijdag 28 mei jl. werd onder ruime belangstelling de Glas-
hart Servicewinkel in Vorden geopend. De gehele gevel van DutchPC Elec-
tronics aan de Zutphenseweg 29 was verdwenen achter de podiumopstel-
ling van Eduva, de tent van de providers en Glashart. Dit alles om de offi-
ciële opening van het Glashartservicepunt door Hans Keuper optimaal te
laten verlopen.

De opening van de Vordense glasvezelinformatiecentrale bij DutchPC werd verricht door
Hans Keuper.

Door het mooie weer had men alle
stands buiten opgesteld. Met de muzi-
kale omlijsting van een dweilorkest
voorafgegaan door twee charmante
‘sleuvengravers’ van Glashart, kreeg
het geheel een feestelijke tint. Een ech-
te Amerikaanse Schoolbus reed rond
om het grote nieuws te verkondigen
en mensen de gelegenheid te geven
om op te stappen voor een bezoek aan
de infowinkel. Afgevaardigden van
Dorpsbelang Hengelo, die werkzaam
zijn in de werkgroep Hengelopglasve-
zel, hadden een infostand waarin zij
de gelegenheid namen de bezoekers te
attenderen op hun activiteiten als lo-
kale Belangenbehartigers van de bur-
gers. Veel bezoekers werden spontaan
lid. De muziekvereniging deed goede
zaken bij het collecteren van aanmeld-
contracten en verdiende en passant
een aardig bedrag voor het unifor-
menfonds erbij. 
De burger die zich bij Expert Arendsen
laat informeren is goed af, want ook
het personeel is goed voorbereid op de
uitleg over glasvezel voordelen. Aller-
lei mensen meldden zich met vragen
over glasvezelnetwerken, zoals: “Wat

zijn de kosten” en “Wat kan het meer
dan wat ik nu heb”. De mensen met
vragen over glasnetwerk in de buiten-
gebieden werden keurig verwezen
naar het B3N project en de bijbehoren-
de website http://www.b3n-coopnet.nl. 
Geraldo Melgers is zeer positief over
het slagen van het doel van de vraag-
bundeling: 40% halen of meer van de
kern Hengelo Gld. Keijenborg kan nog
meeliften, omdat het dicht tegen Hen-
gelo aanligt en met een korte glasve-
zelkabel gekoppeld kan worden. Ver-
der gelegen kernen moeten zelf het
initiatief nemen voor vraagbundeling
en dan weer bij Glashart aan kloppen,
om ook daar zo’n netwerk te bouwen. 
Er zijn gegadigden die het problema-
tisch vinden dat men bij overstappen
weer een ander e-mailadres krijgt. Bij
Expert Arendsen adviseert men de
mensen om voor eens en voor altijd
een vast e-mailadres te nemen door
domeinregistratie met bijvoorbeeld de
eigen naam. gerritje@piksel klinkt
ook nog eens veel leuker. In de info-
winkel bij Arendsen wordt men met
registratie en aanmelden keurig ge-
holpen. 

Regelmatig werd de vraag gesteld of
KPN ook in dit netwerk deelneemt.
“Ja,” zegt Geraldo Melgers. “Het net-
werk is voor 41% van KPN en volgende
maand komt prins Willem Alexander
het gloednieuwe kantoorgebouw in
Rijssen van Reggefiber/KPN openen.” 

Tenslotte laat Geraldo een opstelling
zien, waarin het kwaliteitsverschil tus-
sen overdracht van HD televisie op
glasvezel en het nu nog bestaande net-
werk toont. Dat liegt er niet om. Dan
komt het kleine winkelmadammeke
met een 3D bril aan en zegt: “Mijnheer
wilt u effe door die bril kijken?” En ja,
dat geeft een kijkje echt in de toe-
komst, die voor velen dus volgend jaar
kan beginnen in Hengelo Gld. 

Geraldo Melgers had de zaak goed on-
der controle en was een uitstekende
gastheer met koffie en gebak. Zijn 5-ja-
rige dochter demonstreerde 3D tv’s in
de winkel alsof ze zakenvrouw van het
jaar wilde worden. Deze openingsdag
was een overweldigend succes, dat
hadden de organisatie van Glashart
en de aanwezige diensten providers
nog niet eerder meegemaakt. En die
zijn echt al een paar jaar bezig met dit
soort activiteiten. 

Gauw een gebakje gevat en een lekke-
re kop koffie. Glashart had in Hengelo
Gld. een vliegende start.

Glasvezel servicewinkel geopend

Hengelo - In Hengelo werd op zaterdag 22 mei jl. de info winkel van het
Glashart glasvezelproject geopend. Reden om een praatje te maken met
de eigenaar van Expert Arendsen, Geraldo Melgers. Gelet op de centrale
ligging van dit mooie pand gelegen aan de ‘brink’ van het dorp, is het
duidelijk een goede keuze om in deze winkel een Glashart informatie
dependance in te richten.

De info winkel van het Glashart glasvezelproject in Hengelo Gld.

Dit jaar waren de routes gekozen rich-
ting Slangenburg en Heidenhoek. 

Veel animo was er voor de lange
afstanden 40 en 30 kilometer. 

Op 16 en 17 oktober organiseert wan-
delsportvereniging de Ploeg voor de
vijftigste keer de herfstkleuren-
wandeltocht. De voorbereidingen zijn
in volle gang.

Pinksterwandeltocht
Zelhem groot succes
Zelhem - Wandelsportvereniging
de Ploeg organiseerde op tweede
pinksterdag de traditionele recrea-
tie wandeltocht. Er deden 627 wan-
delaars.

Met een lekker zonnetje was het ge-
nieten van het weer, de omgeving, de
gratis te proeven asperges en het bij-
passende glaasje wijn. De talrijke be-
langstellenden werden met een huif-
kar naar het teeltland gebracht waar
ze uitleg kregen over het productie

proces. Door de aanwezigheid van en
mix van rivierduinzand en meer klei-
houdende grond heeft de asperge bij
Drempt optimale omstandigheden
om te groeien. Na de excursie kon
men een aantal informatiestand be-
zoeken en de vers gestoken asperge

proeven die op verschillende manie-
ren was bereid door Sindy’s Catering
uit Hengelo Gld. Voor velen was deze
kennismaking met de asperge een
dagje genieten. De verse asperges zijn
nog te koop tot en met 24 juni. Voor
dat doel is de winkel van De Stokho-
ven 7 dagen per week geopend vanaf
9.00 tot 18.00 uur. Boerderij 'de Stok-
hoven' vindt u aan de Rijksweg 37 in
Drempt.

Veel belangstelling voor kennismaking

Genieten op de Stokhoven

Drempt - Honderden mensen hebben afgelopen zaterdag gebruik
gemaakt van de uitnodiging om kennis te komen maken met de asperge
op boerderij de Stokhoven.
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Elk jaar wordt een derge-
lijke inzameldag georga-
niseerd. Het was een ko-
men en gaan van tracto-
ren en wagens. De inza-
meling is bekend in de he-
le regio, onder andere
door de advertentie in
Weekblad Contact. Masse-
link de Covik is een van de
weinige bedrijven in de re-
gio waar jaarlijks het land-
bouwfolie gestort kan
worden. Daardoor komen
boeren vanuit Zutphen
tot Zelhem en Hummelo
tot Ellecom naar Steende-

ren. Uiteindelijk maakten
bijna 100 bedrijven en
particulieren gebruik van
de inzameldag, waarmee
de dag erg geslaagd kan
worden genoemd. Er was
goede belangstelling. Om
7.45 uur waren de eerste
wagens er al om te storten
en om 17.30 uur de laat-
ste. Tijdens het lossen
werd er veel gebruik ge-
maakt van de koffie en
koek en het snoep voor de
kinderen. Er kon even rus-
tig gepraat worden met
collega’s. 

Op het terrein van Masse-
link de Covik werd het fo-
lie in een container ge-
daan. Van deze wikkelf-
olie, wat om de grote ba-
len heeft gezeten, is ca.
100 m3 ingezameld. De
gewone kuilfolie, het plas-
tic, werd op een hoop ge-
stort. Daarvan werd onge-
veer 250 m3 ingezameld. 
Terwijl de folie een rest-
product is, kan het land-
bouwplastic worden ver-
werkt en hergebruikt, zo-
dat het een weer een nut-
tige toepassing krijgt. De-
ze extra service geeft de
klanten gelegenheid om
op een verantwoorde ma-
nier het afvalfolie af te
voeren. Na deze geslaagde
dag zal ook volgend jaar

opnieuw een inzameldag
worden verzorgd. 
Masselink de Covik is het
bedrijf voor Agrarisch
loonwerk, grondverzet,
sloopwerkzaamheden,
container transport en
plaatsing van containers
voor diverse afval en soor-
ten afvoer, leveranties van
grond, staatzand, metsel-
zand, grindzand, gebro-
ken puin, grind, klinkers
gebruikt en nieuw, beton-
platen en wanden, straat-
werk, rioleringsaanleg
enz. 

Meer informatie over Mas-
selink de Covik is te ver-
krijgen via info@masse-
linkdecovik.nl.

Jaarlijkse inzameldag Masselink de Covik

Landbouwplastic en -folie

Steenderen - Zaterdag 29 mei werd de jaarlijkse
Landbouwplastic en -folie inzameldag gehouden bij
Masselink de Covik aan de Covikseweg 3. Gedurende
de drukke dag werd 250 m3 landbouwplastic en 100
m3 wikkelfolie gebracht.

Tijdens de inzameldag bij Masselink de Covik werden vele kubs plastic op een hoop gestort.

Dan kan het enthousiaste
team van PC Basic u zeker
van dienst zijn. Omdat
voor sommige mensen
een gewone computer te
ingewikkeld is, hebben
wij de PC Basic ontwik-
keld: een volwaardige
computer, die eenvoudig
te bedienen is en die u
niet per ongeluk in de war
kunt sturen. Alle pro-
gramma's zijn gebruiks-
klaar voor u gelnstalleerd
en allemaal in het Neder-
lands. U kunt dus direct
aan de slag. En door onze
aanvullende diensten
bent u voor installatie,
vragen en problemen niet
afhankelijk van familie en
vrienden.

HELPDESK
Wij snappen dat alle be-
gin moeilijk is en dat u tij-
dens het gebruik van de
PC Basic toch nog tegen
vragen aan kunt lopen.
Om daarvoor niet steeds
een beroep te hoeven
doen op familie of vrien-
den, kunt u via de Help-
desk-knop op de computer
antwoord vinden op veel
gestelde vragen. U kunt
uw vraag ook per e-mail
aan ons voorleggen. Wilt
u liever direct iemand aan
de telefoon, dan kunt u tij-
dens kantooruren de
Helpdesk bellen. Onze me-
dewerkers helpen u dan
geduldig en in begrijpelij-
ke taal weer op weg.

VOOR ONS IS HET EEN
UITKOMST!
Roos en Paul de Groot
waagden de stap en koch-
ten een PC Basic: "Ach, op
onze leeftijd hoefden wij
niet zo nodig een compu-
ter. Om daar nou spelle-

tjes op te gaan zitten
doen.... Maar dat verander-
de toen onze zoon in
Hongkong ging wonen.
Natuurlijk willen we heel
graag contact houden,
maar dat valt niet mee op
die afstand. Bellen is ver-
schrikkelijk duur en
schrijven, daar doet de
jonge generatie niet meer
aan. Onze zoon vond dus
dat we een computer
moesten hebben. Daar za-
gen we best tegenop, want
we hadden geen van beide
ook maar flauw benul hoe
zo'n ding werkt. Bij RTV
Rutjes te Steenderen, een
computerwinkel bij ons in
de buurt, raadde men ons
de PC Basic aan. Die wordt
thuis gelnstalleerd en is
heel eenvoudig om mee te
werken. Je klikt op een
plaatje en de computer
doet de rest. Al was het
wel even wennen in het
begin hoor. Maar met de
handleiding en een beetje
uitleg ging het steeds be-
ter. Bovendien kun je al-
tijd de helpdek bellen als
je iets niet weet. Zelfs bij
de domste vragen blijven
zij heel vriendelijk en ge-
duldig. Nu mailen en chat-
ten we bijna dagelijks met
onze zoon, zo kunnen we
toch bij zijn leven betrok-
ken zijn. We kunnen zelfs
al foto's sturen. We zijn
nog iedere dag blij met on-
ze PC Basic."

ZORGENVRIJ-ABONNE-
MENT
Om te zorgen dat u na de
aankoop zorgeloos ge-
bruik kunt maken van uw
computer of laptop, wer-
ken wij met het zorgen-
vrij-abonnement. Hiermee
wordt de beveiliging van
uw computer automa-
tisch geregeld en heeft u
verlengde garantie op zo-
wel de apparatuur als de
programma's die erop
staan. Klik hier als u meer
wilt weten over het zor-
genvrij-abonnement.

VRIJBLIJVEND UITPRO-
BEREN
Wilt u de PC Basic in het
echt bewonderen? Brengt
u dan een vrijblijvend be-

zoek aan RTV Rutjes,
Bronkhorsterweg 4 te
Steenderen. Bellen kan na-
tuurlijk ook 0575 - 451959.
Wij zijn u graag van
dienst. Heeft u toch nog
twijfels, dan is het goed
om te weten dat u de PC
Basic vijftien dagen vrij-
blijvend kunt uitprobe-
ren. Bevalt het u niet, dan
krijgt u het volledige aan-
koopbedrag direct terug.
U bent dan wel de eventu-
ele kosten voor het instal-
leren van de computer en
de internetaansluiting
kwijt.

BEDRIJVENROUTE
Op zondag 6 juni is RTV
Rutjes ook aanwezig op de
bedrijvenroute in de voor-
malige Gemeente Steen-
deren. Ruim 20 bedrijven
openen op 6 locaties hun
deuren en demonstreren
hun apparatuur of geven
een kijkje achter de scher-
men. De dag wordt geor-
ganiseerd door de Steen-
derense Ondernemersver-
eniging (SOV) en is be-
doeld voor jong en oud.
De route is goed op ver-
schillende manieren af te
leggen, bijv. fiets, eigen
auto of het aangeboden
vervoer ter plaatse. RTV
Rutjes is aanwezig op de
volgende locatie: Brouwe-
rij Rodenburg aan de Rha-
bergseweg 9 te Rha. De be-
drijvenroute wordt gehou-
den van 10.00 tot 17.00
uur. Wij heten u van harte
welkom!

EXTRA SERVICE
Bij de aanschaf van een PC
Basic krijgt u gratis een
uitgebreide en heldere
handleiding. Als u dat
prettig vindt, kunnen wij
de PC Basic tegen geringe
kosten ook bij u thuis in-
stalleren. U krijgt dan di-
rect een gratis introductie-
cursus. Ook kunnen wij
een internetverbinding
voor u aanvragen en deze
tegen geringe kosten in-
stalleren. Graag tot ziens
bij RTV Rutjes, Bronkhor-
sterweg 4 te Steenderen.
Telefoon 0575 - 451959.

PC Basic: Een basis van
vertrouwen
Proberen uw kinderen
of kleinkinderen u
steeds over te halen om
ook met de computer te
gaan werken, maar lijkt
dat u veel te ingewik-
keld? Of bent u voor een
ouder iemand op zoek
naar een firma die niet
alleen betrouwbare
computers levert, maar
ook persoonlijke ser-
vice?

De opleiding omvat aller-
lei vormen van muziek zo-
als bijv. musiceren met de
stem, improvisatie, mu-
ziek en beweging, gebruik
van slag-en melodie-instru-
menten (waaronder de
blokfluit), het notenschrift
en de ontwikkeling van
het muzikale gehoor. Deze
opleiding legt een uitste-
kende basis om een instru-
ment te bespelen en start
begin september. Ben je
gelnteresseerd of wil je
een les bijwonen neem
dan contact op met Her-
mien te Kulve tel. 0575-
462308 of Bregje Kelder-
man tel. 06-20584760.

Muzikale
basis-
vorming
Hengelo - Koninklijke
Harmonie Concordia
geeft jongens en meisjes
vanaf 7 jaar de mogelijk-
heid om een opleiding
te volgen waarmee ze op
een creatieve manier
kennis maken met mu-
ziek.

DRUKWERK VRAAG NAAR ONZE MOGELIJKHEDEN

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nlWeeversdrukkerij

ik wil prettig
samenleven

en stem daarom
PvdA

In deze full-time functie ben je verantwoordelijk voor de verzorging van een groot aantal 

automaten. De dagelijkse verzorging bestaat uit het reinigen en bijvullen van warme 

drankenautomaten, snoep- en frisdrankautomaten. Vanuit onze vestiging in Drempt rijd je 

dagelijks met een bedrijfsbusje je route.

Wij zoeken een collega die
- een representatieve uitstraling heeft

- bij voorkeur tussen de 18 en 22 jaar oud is

- in het bezit is van een geldig rijbewijs B

- goede communicatieve eigenschappen bezit

- een collegiale instelling heeft

Wij bieden
- een uitdagende baan in een dynamisch en gezond bedrijf

- een leuke werksfeer in een team van 6 mensen

- een passend salaris

Wil jij onze nieuwe collega zijn? Stuur dan je reactie z.s.m. naar:

Coffee Fresh Westhoff,  t.a.v. Stephan Cijs

Postbus 15,  6997 ZG Hoog Keppel

of naar: s.cijs@cf-westhoff.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Ter uitbreiding van ons operatingteam zijn wij op zoek naar een

Route operator
regio Achterhoek 

koffieapparatuur / automaten / 4-uursservice / ingrediënten / hygiëneproducten

www.coffeefreshwesthoff.nl

Coffee Fresh Westhoff verkoopt, verhuurt en exploiteert diverse automaten voor dranken, 
snoep en snacks. Voor deze automaten leveren wij een ruim assortiment aan ingrediënten 
waarnaast ook non food producten zoals hygiënische artikelen. Westhoff is als familiebe-
drijf een compacte, maar sterke speler in de markt. In de ruim 40 jaar dat de organisatie 
actief is, heeft het een zeer goede naam opgebouwd. Met een leuk team van 70 
gemotiveerde mensen biedt Coffee Fresh Westhoff klanten in Noord, Oost en Midden 
Nederland een klantvriendelijke en uitermate snelle service.

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 5 juni

in de discotheek

DJ Martijn
Wolsink
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De Bronckhorster Paardenmeerdaagse
werd vrijdagochtend officieel ge-
opend door burgemeester Henk Aalde-
rink en VVV directeur Henk van der

Wende. Zij gaven de eerste stempel-
kaart aan de heer en mevrouw Harm-
sen. De meerdaagse wordt georgani-
seerd door de menvereniging In Stap

en Draf Hengelo Gld., In de Reep'n uit
Vorden en Onder de Zweppe uit Zel-
hem. Drie dagen lang kunnen men-
ners en ruiters genieten van bos, cou-
lisselandschap en uiterwaarden. Van-
af evenemententerrein de Hietmaat in
Hengelo Gld. wordt iedere dag gestart
in steeds een andere richting. 
De eerste route, vrijdag 28 mei, werd
verreden in de buitengebieden tussen
Keijenborg, Hummelo en Keppel. De
stempelposten zetelden in Café de Tol

en Zorg & Recreatieboerderij De Bult
van de familie Hiddink. Maar ook kon
worden gestopt bij Het Wapen van
Heeckeren. 

De zaterdagroute werd gereden over
Landgoed ’t Zand, waar met pijlen en
tape de route werd aangegeven, en
langs de plaatsjes Veldhoek, Varssel en
Dunsborg. Om af te stempelen werden

de horecagelegenheden Appie Happie
en Pannenkoekboerderij ‘de Heikamp’
aangedaan. 

De slotdag, zondag 30 mei was, net als
vorig jaar, regenachtig en werd verre-
den rond Zelhem. De route ging door
’t Zand en rustmomenten waren bij
Recreatiepark Wolferswoud en Muse-
umboerderij Smedekinck.

Tweede Bronckhorster Paardenmeerdaagse

Meer deelnemers op mooie routes

Hengelo - Wederom een succesvolle Bronckhorster Paardenmeerdaagse.
Schreven zich vorig jaar nog rond de 80 deelnemers in, dit jaar werden er
meer dan 100 verwelkomd. De Hietmaat in Hengelo Gld. fungeerde drie
dagen, 28, 29 en 30 mei jl. als vertrek- en aankomstplaats. De heren Aalde-
rink en Van der Wende overhandigden vrijdagsochtends de eerste stem-
pelkaart aan de heer en mevrouw Harmsen, waarmee deze de officiële
opening verrichtten.

VVV Directeur Henk van der Wende (l.) en Burgemeester Henk Aalderink overhandigden de heer en mevrouw Harmsen de stempelkaart
als officiële opening.

Na een pauze bij Zorg & Recreatieboerderij De Bult, werd de route voortgezet.

In juni 2009 werd een eerste aanzet ge-
geven voor een bedrijvenroute met
een kleine streekproductenmarkt in

Bronkhorst in combinatie met een
open dag bij Marketz en de Rookdag
bij Achterkamp Bedrijfsopleidingen.

Voor dit jaar kwam de Steenderense
Ondernemers Vereniging bij elkaar
om een uitgebreide bedrijvenroute uit
te zetten. En dat is gelukt!  Bij de deel-
nemende bedrijven is van alles te zien
voor groot en klein en er is een hapje
en een drankje aanwezig. “Het is denk
ik, gewoon leuk om bij de bedrijven
achter de schermen te kijken wat er ei-
genlijk allemaal gebeurt,” vertelt Dolf
Pasman. “Het is echt een dagje uit. Je

kunt overal terecht met de fiets en de
auto en er rijdt een bus rond, waar on-
geveer 30-35 mensen in kunnen. Deze
bus is vijftig jaar oud, een oldtimer
dus.” Er worden nog bushaltes ge-
maakt met instaptijden. Iedereen kan
gratis van de bus gebruik maken. Op-
stappen kan op elk van de zes locaties.
Er is een routebeschrijving aanwezig,
met daarop een stempelkaart afge-
drukt., om zes stempels van de zes lo-
caties te kunnen verzamelen. Hiermee
maakt men kans op een Wii spelcom-
puter of een ballonvlucht met een bal-
lon van Univé, voor 2 personen. 
Op het marktplein in Bronkhorst is
een streekproductenmarkt ingericht
met een zestal stands. De stempel-
plaats is Het Wapen van Bronkhorst.
De muzikale omlijsting wordt ver-
zorgd door een jazzband. 

Achterkamp Bedrijfsopleidingen in
Baak heeft opnieuw een Rookdag,
waarbij alles wat te maken heeft met
rook wordt belicht, zoals palingroken
en sigarenrollen. Voor de kinderen
staat er een springkussen. Daarnaast
zijn stands ingericht van thuiszorgor-
ganisatie Sensire, Installatiebedrijf Ar-
thur Berendsen en Gardeco tuindeco-
ratie. Catering wordt er verzorgd door
Ernst Jan van de Bend van EJ’s Kookfes-
tijn, als cateraar runt hij eveneens de
kantine bij Achterkamp. 

Bij Pasman Motoren Baak aan de Zut-
phen Emmerikseweg 77a gaan de deu-
ren open. “Wij werken niet met parti-
culieren, meer nationaal en internati-
onaal voor bedrijven, waterschappen
en scheepvaart. Wij leveren, verkopen
en bouwen motoren, generatorsets en
spongsets en we doen de service en re-
paratie aan zulke installaties.” Bij Pas-
man krijgen gelnteresseerden een
rondleiding, met een kijkje in de con-
structiehal, motoren draaiend in een

Bedrijvenroute SOV 6 juni 2010

Een kijkje achter de schermen

Steenderen - De Steenderense Ondernemers Vereniging organiseert op
zondag 6 juni aanstaande een bedrijvenroute. Op zes verschillende loca-
ties openen ondernemers hun deuren en zijn er op het terrein stands in-
gericht van eveneens Steenderense ondernemers. De route is te doen met
de fiets, de auto of de speciaal daarvoor rijdende bus. Wie overal is geweest
en de stempelkaart op de routekaart vol heeft, maakt ook nog kans op
een Wii of Ballonvaart. Iedereen is welkom tussen 10.00 - 17.00 uur.

proefstand. Ook kan een 3D tekening
op de computer worden gemaakt.
Buurman IJsselsport watersportartike-
len heeft eveneens open huis en Ro-
matec, service en onderhoud aan
grondverzetmachines en Hoveniersbe-
drijf Evers zullen zich op het terrein
bij Pasman presenteren. Er is een hap-
je van Vleesboerderij Garritsen en een
drankje van Herfkens. 

Mouris Hout BV aan de Covikseweg 2a
heeft open huis en heeft als gasten de
bedrijven Masselink de Covik en
Streekmakelaars. Hier is voor de kin-
deren een zandbak aanwezig. 
Verhey Toldijk is gespecialiseerd in
watertechniek en installatietechniek,
in het bijzonder voor boeren. Daar is
een stand van Heitkönig Transport
ingericht. 

Nieuw is de Brouwerij Rodenburg op
Rha, waar het Bronkhorster bier wordt
gebrouwen. Het is mogelijk bier te
proeven. Stands zijn daar ingericht
van Marketz installatiebedrijf, Co-
lors@home Gosselink en Radio-
TV-Elektra Rutjes. De catering wordt
verzorgd door Dorado Beach. 

Door het openstellen van de verschil-
lende bedrijven voor buurt, vrienden,
familie, klanten en andere gelnteres-
seerden, krijgen deze er een beeld bij.
Want het gebeurt niet vaak dat een
kijkje achter de schermen mogelijk is.
“Heel veel mensen zeggen: ‘Wat heb-
ben jullie nou eigenlijk? Ik kom heel
vaak langs en ik zie het nooit’. En dat
zal bij Verhey en Achterkamp ook zo
zijn,” weet Dolf Pasman.  De Steende-
rense Ondernemers proberen in een
groot geworden gemeente Bronck-
horst hun samenwerking in de voor-
malige gemeente Steenderen te hand-
haven. De bedrijvenroute op 6 juni
vindt plaats tussen 10.00 - 17.00 uur.
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Alle aanbiedingen
gelden alleen

in week 22 van
31 mei t/m 5 juni 2010.

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 08.00 - 20.00 uur

Vrijdag 08.00 - 21.00 uur
Zaterdag 08.00 - 18.00 uur

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.

Zie voorwaarden in winkel/AH Bonus.
** Wij verkopen geen alcohol aan klanten

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

WEEKAANBIEDINGEN
Gelukkig!!! Albert Heijn blijft gewoon Albert Heijn!

H E N G E L O





Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

Postadres / telefoonnummer
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld)

tel. (0575) 75 02 50 (centraal nummer)

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

• Maandag t/m woensdag van 08.30 tot

16.30 uur. 

• Donderdag van 08.30 tot 19.30 uur.

• Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. 

Meldt u zich bij een bezoek aan het

gemeentehuis altijd eerst bij de

publieksbalie. Met bepaalde producten

zoals een paspoort, rijbewijs, aangifte

van geboorte of een uittreksel kunnen

wij u direct helpen. Voor andere producten

of diensten zoals een WMO-voorziening,

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen

wij u eerst een afspraak te maken. 

Wij kunnen u hierbij beter van dienst 

zijn als wij ons op uw verzoek kunnen

voorbereiden.

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische

en Bestuurszaken), Recreatie en toeris-

me, Voorlichting/communicatie en

promotie, Dualisering

Wethouder André Baars

Volkshuisvesting en ruimtelijke orde-

ning, Financien en belastingen, Afval en

milieu, Facilitaire zaken

Wethouder Dorien Mulderije

Economische zaken, Coördinatie platte-

landsontwikkeling, Publiekszaken

(dienstverlening), Informatisering en

automatisering

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), Wegen

en groen, Verkeer en vervoer, Werk,

inkomen en zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Jeugd- en onderwijsbeleid, WMO incl.

ouderenbeleid, Personeel en organisa-

tie, Volksgezondheid, Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 03 84. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie, tel. (0575)

75 02 50 of e-mail: griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.

Jaargang 5
Nr. 22, 1 juni 2010

Is het bouwen van een eigen woning
uw droom? En dan ook nog op een
droomplek in onze prachtig landelij-
ke gemeente? De gemeente doet dit
najaar vier unieke bouwkavels in de
verkoop voor particulier opdracht-
geverschap. Deze kavels liggen in
Vorden, aan de Ruurloseweg - Enk-
weg, waarvan enkele tegenover
Kasteel Vorden. Op de kavels mag u
uw woning naar eigen inzicht bou-
wen. U bent vrij in de keuze van ar-
chitect of aannemer. Uw droom kan
werkelijkheid worden!

Bedrijf aan huis
De percelen zijn ook bij uitstek ge-
schikt voor combinaties van wonen
en werken. Een bedrijf aan huis, bij-
voorbeeld een praktijk of klein kan-
toor of zelfs een bed & breakfast,
behoort tot de mogelijkheden.
Vraagt u eens vrijblijvend naar de
voorwaarden.

Kavelprijs
De voorlopige kavelprijs ligt tussen ±
€180.000,- en € 230.000,- excl. BTW.
De kavels zijn ±  440 m2 - 625 m2

groot. Eind 2010 start de verkoop en
zal de notaris de kopers uitloten. 

Voorinschrijving
Heeft u serieuze interesse om op
een van deze bouwkavels uw droom
te realiseren en wilt u persoonlijk op
de hoogte blijven van de loting? Meld
u dan voor de voorinschrijving aan
door middel van nevenstaande bon.
Wij houden u dan op de hoogte op

welk moment de kavels daadwerke-
lijk worden verkocht.

Informatie
Kom langs op de woonmanifestatie
'Kom thuis in Bronckhorst' op 5 juni
a.s.! Wij kunnen u dan persoonlijk
informeren over de mogelijkheden
van de kavels. Ook kunt u contact
opnemen met de heer A. Colenbran-
der, tel. (0575) 75 02 50.

Droomt u ook wel eens van
het bouwen van uw eigen
kasteeltje?
Unieke bouwkavels in Vorden

5 JUNI 2010  WOONMANIFESTATIE
KOM THUIS IN BRONCKHORST

Presentatie nieuwbouwprojecten in gemeente Bronckhorst

Gemeentehuis, 10.00 - 14.00 uur Elderinkweg 2 Hengelo (Gld)

Voorinschrijving kavels Ruurloseweg Enkweg
Ja, ik heb serieuze interesse in een van de bouwkavels die de gemeente
Bronckhorst uit geeft. Ik wil graag op de hoogte blijven van de wijze van
uitgifte.

Naam: ...................................................................................................................................................

Adres:....................................................................................................................................................

Postcode en Woonplaats:...........................................................................................................

Stuur deze gegevens naar Gemeente Bronckhorst, t.a.v. de heer A. Colen-
brander, Antwoordnummer 2519, 7255 ZX Hengelo (Gld)

Het WK voetbal staat voor de deur,
een feest waarbij saamhorigheid en
gezelligheid de boventoon voert en
alles oranje kleurt. Wellicht bent u
ook al bezig met de voorbereidingen
voor dit feest. Gaat u het buiten de
deur vieren? Brandweer Achterhoek
West (de brandweerkorpsen van
Bronckhorst, Doetinchem, Montfer-
land en Oude IJsselstreek) wil u
graag een paar tips geven om dit
feest gezellig, maar ook (brand)vei-
lig te vieren. Ook als u zélf een ruim-
te gaat versieren, geven we u graag
de onderstaande tips mee.

Gaat u de deur uit? Let dan op de
vluchtroutes
Als er ondanks alle voorzorgsmaat-
regelen toch brand uitbreekt, moet u
op tijd kunnen vluchten. Kijkt u bij
binnenkomst naar de vluchtroutes,
en of die vrij zijn van obstakels en
bruikbaar zijn. Dat betekent:
• deuren in de vluchtroutes zijn he-

lemaal vrij van obstakels en direct
te gebruiken

• in gangen en trappenhuizen die
leiden naar een nooduitgang staan
of liggen geen spullen

• versieringen aan deuren draaien
met de deuren mee en verhinde-
ren niet het openen van de deuren

• vloer- en trapbedekkingen in gan-
gen en trappenhuizen kunnen niet
verschuiven, omkrullen of oprollen.
Ook moeten mensen er niet over
kunnen uitglijden of struikelen

• buitentrappen zijn vrij van be-
groeiing etc. 

Overvolle ruimte
Het spreekwoord 'hoe meer zielen,

hoe meer vreugd' geldt niet altijd. In
een overvolle ruimte, waar je met
heel veel moeite van de ene naar de
andere kant kunt bewegen, ben je bij
het uitbreken van brand niet veilig.
Hoe gezellig het ook lijkt, het is dan
verstandiger om de feestvreugde er-
gens anders op te zoeken. 

Gaat u zelf een ruimte versieren?
Let u dan op de onderstaande
zaken.
Feestversiering
Versiering om alles gezellig en fees-
telijk aan te kleden voor deze perio-
de hoort erbij. Onveilig gebruik van
(brandgevaarlijke) versiering in
combinatie met een overvolle ruimte
kan echter tot catastrofes leiden.
Slingers, textiel, vlaggetjes en ande-
re versieringen zijn bepalend voor de
snelheid waarmee een brand om
zich heen grijpt. Alle versieringen en
stofferingen moeten vrijgehouden
worden van spots en andere appara-
tuur die warm wordt. Plafondversie-
ring moet buiten bereik van het pu-
bliek hangen, oftewel op ten minste
2,5m hoogte. Met brandbaar gas ge-
vulde ballonnen zijn niet toegestaan.

Feestverlichting
Controleer de bedrading van elektri-
sche versieringen op beschadigin-
gen. Probeer de installatie eerst uit
door de lampjes voor het gebruik
een half uur te laten branden. Doe
de verlichting na afloop altijd uit
door de stekker uit het stopcontact
te halen. Een lampje losdraaien is
onvoldoende. Gebruik indien nodig
een gaaf en goed passend verleng-
snoer en leg dit zo neer dat er nie-

mand over kan struikelen. Rol ka-
belhaspels altijd helemaal af en plak
kabels die over een gangpad lopen
met stevig tape af. 

Kleding en textiel  
Iedereen ziet er vast weer prachtig
uit, maar houd met de oranje-kle-
ding rekening met het volgende:
textiel vat over het algemeen snel
vlam. Onze kleding is voor het groot-
ste deel van textiel gemaakt. Bij con-
tact met vuur kan kleding gemakke-
lijk vlam vatten en brandwonden tot
gevolg hebben. De brandbaarheid
van textiel hangt af van het materi-
aal, de structuur, de vormgeving en
ouderdom. Plantaardige vezels,
zoals katoen en linnen ontvlammen
eerder dan een dierlijk vezel, zoals
bijvoorbeeld wol. Kunststofvezels,
zoals polyester en polyamide zijn
moeilijk ontvlambaar, maar kunnen
na contact met vuur smelten en
daardoor de huid verbranden. Som-
mige combinaties van kunststof en

plantaardige vezels, bijvoorbeeld
polyester en katoen, zijn gemakke-
lijk ontvlambaar en verspreiden bo-
vendien de smeltdruppels over de
gehele kleding. Brand kan niet ont-
staan zonder zuurstof. Open gewe-
ven stoffen, waar zuurstof dus mak-
kelijk bij kan, ontvlammen eerder en
de vlammen verspreiden zich snel-
ler dan bij dicht geweven stoffen.
Open geweven stoffen met een harig
oppervlak als flanel, fluweel, pluche
en badstof ontvlammen bij contact
met vuur zeer snel. 

Meer info? 
Nog meer tips van de brandweer
over onder andere brandveilige
versiering zijn ook te vinden op
www.brandweerbronckhorst.nl en
www.bronckhorst.nl.

Veilig Feestvieren



Op 4 oktober a.s. van 16.00 tot 21.00
uur organiseert de gemeente in sa-
menwerking met organisatiebureau
Tip Achterhoek, een B2B dag voor
ondernemers uit Bronckhorst. Het
hoofdthema van deze netwerkbij-
eenkomst is 'ontwikkeling'. Ontwik-
keling als het gaat om persoonlijk
vlak, in de samenwerking tussen ge-
meente en bedrijfsleven en op het
gebied van nieuwe media. Binnen-
kort volgt meer informatie over het
definitieve programma. Maar zet de
datum nu alvast in uw agenda!

• 4 oktober 2010 van 16.00 tot 21.00
uur 

• Locatie: Gemeentehuis in Hengelo 

De tweede B2B dag daar wilt u
toch ook bij zijn?

Vooraankondiging: Business to
Business (B2B) dag op 4 oktober a.s. 
Gemeente en ondernemers samen verder in ontwikkeling

In 2008 organiseerden we voor het eerst een Bronckhorster B2B dag en deze werd goed

bezocht en gewaardeerd!

Op 11 juni a.s. is de jaarlijks perso-
neelsdag van de gemeente. Het
gemeentehuis is die dag gesloten.
Op 14 juni zijn wij u graag weer
van dienst.

Gemeentehuis gesloten op 11 juni

Iedere eerste maandag van de
maand om 12.00 uur zijn de sirenes
te horen in heel Nederland. Dus
ook in de gemeente Bronckhorst.
De sirenes geven dan één luid
alarm dat 1 minuut en 26 seconden
te horen is. Omdat het om een test
gaat, hoeft u geen actie te onder-
nemen. Het maandelijkse alarm
heeft tot doel het landelijke waar-
schuwings- en alarmeringsstelsel
te testen. 

Het is belangrijk dat
u als burger bekend
bent met het sirene-
geluid en weet wat u
moet doen als de si-
rene gaat in geval
van een ramp: 'Ga
direct naar binnen, sluit ramen en
deuren en zet de radio of TV op om-
roep Gelderland'. Via deze omroep
wordt u op de hoogte gehouden van
de ramp en ontvangt u zonodig in-
structies. Op maandag 7 juni a.s. is
de eerstvolgende sirenetest.

Sirenetest

Raadsvergadering 27 mei 2010
Op 27 mei jl. vergaderde de ge-
meenteraad. De vergadering werd
bijgewoond door speciale gasten
van de raad. Zij kregen voor aan-
vang van de vergadering van enkele
raadsleden een uitgebreide uitleg
over de raad, het raadswerk en de
komende vergadering. 

De raadsvergadering begon met
twee insprekers: de heer Wentink
van Veldhoek's Belang, die een bro-
chure over de Veldhoek aan burge-
meester Aalderink overhandigde,
en de heer Höfkes uit Hengelo, die
namens wijkcomité De Kamp pleitte
voor wijziging van de nieuwbouwlo-
cate van de Piersonschool naar het
Karspel i.p.v. de Rozenstraat. Tij-
dens de raadsvergadering is verder
onder andere gesproken over de
volgende onderwerpen:

• Bestemmingsplan
'Enzerinckweg 8/10 in Vorden'
De raad stelde het bestemmings-
plan 'Buitengebied 2009; Enze-
rinckweg 8/10 Vorden' ongewij-
zigd vast. Hiermee verandert de
functie van agrarisch naar niet-
agrarisch bedrijf en wonen

• Bestemmingsplan 'Halseweg
44/Scharfdijk 3 in Zelhem'
De raad stelde het bestemmings-
plan 'Halseweg 44/Scharfdijk 3
Zelhem' ongewijzigd vast. Met de
nieuwbouw van een woning op het
perceel Halseweg 44 in Zelhem
en een functiewijziging van agra-
risch naar een terrein voor recre-
atie op het perceel Scharfdijk 3 in
Hengelo verandert de functie van
agrarisch naar wonen

• Evaluatie interne klachten-
afhandeling 2009 
Als iemand een klacht heeft over
de bejegening door een ambte-
naar, behandelen we die volgens
een interne procedure. Als de kla-
ger vervolgens niet tevreden is

met de afhandeling van de klacht,
dan kan hij deze voorleggen aan
een onafhankelijke (externe)
klachtenadviseur. In 2009 kwa-
men 23 bejegeningsklachten bin-
nen. De meeste zijn besproken
met de betrokkenen en naar te-
vredenheid opgelost. Eén klacht
is nog in behandeling en twee
klachten zijn doorgestuurd naar
de externe klachtenadviseur. De
klachten betroffen onder andere
de WOZ/gemeentelijke belastin-
genaanslag, de aanleg van ver-
keersvoorzieningen en het onder-
houd van bomen. De raad stelde
de evaluatie unaniem vast

• Benoemen voorzitters en plv.
voorzitters commissie
Beleidsontwikkeling en com-
missie Evaluatie en controle
Voor de commissie Evaluatie en
controle is de heer P. Glasbergen
als voorzitter en de heer B. Wis-
selink als plaatsvervangend voor-
zitter benoemd. Voor de commis-
sie Beleidsontwikkeling is de heer
H. Onstenk als voorzitter en de
heer H.W.M. van Rooijen als
plaatsvervangend voorzitter be-
noemd

Voor alle informatie over de onder-
werpen die besproken zijn tijdens
de vergadering verwijzen wij u naar
de website van de gemeente (onder
Bestuur en organisatie � vergader-
stukken � gemeenteraad. 

Raadsvergadering 2 juni 2010
De eerstvolgende gemeenteraads-
vergadering is op 2 juni 2010. Tij-
dens deze vergadering zal worden
gesproken over:
• Programmarekening (jaarreke-

ning) 2009 gemeente
Bronckhorst
In 2009 heeft de gemeente weer
vele activiteiten verricht. De plan-

nen stonden in de begroting en
natuurlijk is het dan belangrijk na
afloop van het jaar de balans op te
maken. Dit doen we in de jaarre-
kening (ook wel programmareke-
ning genoemd). B en w stelden de
jaarrekening 2009 in april vast en
leggen deze nu voor aan de raad.
In de jaarrekening staat op een rij
welke inkomsten de gemeente in
2009 had en welke uitgaven en in-
vesteringen we hebben gedaan.
Ook geeft de jaarrekening een
overzicht van de vermogensposi-

tie van de gemeente. Het is één
van de taken van de gemeente-
raad toezicht te houden op het fi-
nancieel beheer door b en w. De
jaarrekening geeft daar het in-
zicht in. Op de gemeentepagina's
van 27 april jl. heeft u al uitge-
breid over de jaarrekening kun-
nen lezen. De informatie vindt u
ook op www.bronckhorst.nl

• Eerste tussenrapportage 
De tussenrapportage geeft een
overzicht van hoe de gemeente in
de eerste maanden van het jaar
heeft gepresteerd. In hoeverre
zijn de doelen die de raad in de
gemeentelijke programmabegro-
ting 2010-2013 heeft aangegeven,
behaald 

De vergadering vindt plaats in de
raadzaal van het gemeentehuis,
begint om 20.00 uur en is open-
baar. U bent van harte welkom om
de vergadering bij te wonen, of de-
ze live te volgen op internet: ga
hiervoor naar www.bronckhorst.nl.

Spreekrecht tijdens raadsverga-
deringen
Tijdens raadsvergaderingen is het
mogelijk het woord te voeren over:

1. allerhande onderwerpen die niet
op de agenda staan 

2. agendapunten aangaande pro-
jectbesluiten op grond van de Wet
ruimtelijke ordening, die niet in
een raadscommissie zijn behan-
deld.  

U kunt de raad tijdens een raads-
vergadering niet toespreken over: 
a.de ingekomen stukken
b.een bezwaar in de zin van hoofd-

stuk 7 van de Algemene wet be-
stuursrecht tegen een besluit van
het gemeentebestuur of het ad-
vies van een adviescommissie be-
zwaarschriften ex artikel 7:13 van
de Algemene wet bestuursrecht

c. benoemingen, keuzen, voor-
drachten of aanbevelingen van
personen

d.een klacht zoals bedoeld in hoofd-
stuk 9 van de Algemene wet be-
stuursrecht

e.onderwerpen die niet behoren tot
de bevoegdheid van het gemeen-
tebestuur

Als u tijdens de raadsvergadering
het woord wilt voeren, kunt u zich
hiervoor ook aanmelden bij de Grif-
fie.

Denk aan je toekomst, maak van afval geschiedenis!

I N W O N E R S  V A N  D E  G E M E E N T E  B R O N C K H O R S T

Inzameling in oranje straten
Gaat u ook aan de slag met straatversiering om het Nederlands elftal aan te moedigen tijdens 
het WK voetbal? Een vrolijk gezicht, maar versieringen over de weg moeten wel ruimte laten 
voor onze inzamelvoertuigen. Daarom verzoeken wij u vriendelijk versieringen hoger dan 
4,2 meter op te hangen. Dan kunnen wij ons werk goed blijven doen. Hartelijk dank! 

WIJ WENSEN U EN ORANJE EEN SPORTIEF WK!

Op 9 juni 's avonds presenteert
burgemeester Henk Aalderink de
Bronckhorster tussenuitslagen van
de landelijke verkiezingen. Hij gaat
graag met u in discussie over de
betekenis van deze uitkomsten voor

het land en in het bijzonder voor
onze gemeente. Wilt u meepraten
op deze politieke avond? Dan zien
wij u graag in het gemeentehuis .
Voor een hapje en een drankje
wordt gezorgd!

Presentatie landelijke verkiezingsuitslag
in Bronckhorst U bent toch ook van de partij?

Uit de raad



Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 20 mei 2010:
• Hengelo (Gld), diverse locaties in centrum, kermis op 14 juli en 16 t/m 18 juli, regelmatigheids-

wedstrijd voor oude motoren op 14 juli, vogelschieten op 17 juli 2010 en optocht op 18 juli,
schutterij Eendracht Maakt Macht

• Hengelo (Gld), paardenmeerdaagse met start en finish op De Hietmaat, 28 t/m 30 mei 2010 van
09.00 tot 19.00 uur, stichting Bronckhorster paardenmeerdaagse

• Vorden, buurtfeest, 30 juni t/m 4 juli 2010, Deldense buurtvereniging
Afgegeven op 21 mei 2010:
• Hengelo (Gld), ponyconcours, 26 september 2010, ponyclub Hengelo (Gld)
• Hengelo (Gld), Spalstraat, paarden- en ponymarkt, 14 juli 2010 van 07.00 tot 14.00 uur, markt-

vereniging Hengelo (Gld)
• Olburgen, kermis, 6 t/m 8 augustus 2010, oranjestichting Olburgen-Rha
• Toldijk, Hoogstraat 15 (Flophouse), H_ken in Toldiek, 24 juni van 13.00 tot 17.00 uur Blagen-

rock, 25 juni van 20.00 tot 02.00, optreden Normaal en 27 juni van 10.00 tot 18.00 uur, koffiecon-
cert. Ontheffing art.35 Drank- en Horecawet, 25 juni van 19.00 tot 01.30 uur en 27 juni 2010 van
10.00 tot 18.00 uur, Hoogstraat 17A, ontheffing groepskamperen, 25 t/m 27 juni 2010, stichting
Ontmoetingscentrum Toldijk

• Toldijk, oranjefeest, 30 juni t/m 3 juli 2010, stichting Oranjefeesten Toldijk
• Zelhem, aanvraag loterijvergunning, 13 t/m 16 mei 2010, Zelhem Alive
Afgegeven op 25 mei 2010:
• Drempt, verkopen loten, 6 juni 2010, de Blauwe Snep
• Hengelo (Gld), hoek Bleekstraat/Spalstraat, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 14, 16, 17

en 18 juli 2010 i.v.m. kermis, café Wolbrink
• Hengelo (Gld), Spalstraat, warenmarkt, 14 juli 2010 van 09.00 tot 13.00 uur, Hengelose onder-

nemersvereniging
• Hengelo (Gld), nabij Spalstraat 1, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 14, 16, 17 en 18 juli

2010 i.v.m. kermis, café de Zwaan
• Olburgen, Olburgseweg 1, tijdelijke gebruiksvergunning tent i.v.m. besloten bruiloftsfeest,

1 t/m 3 juli 2010, S. Reulink
• Steenderen, Landlustweg 12A, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet i.v.m. diverse activitei-

ten beachvolleybal, 11 juni van 10.00 tot 15.00 uur, 12 juni van 17.00 tot 23.00 uur en 13 juni
2010 van 09.00 tot 21.00 uur, W.I.K. Beach commissie

• Vorden, marktplein en gedeelte Dorpsstraat, Wim Kuijper straatvoetbaltoernooi en ontheffing
art. 35 Drank- en Horecawet, 20 augustus 2010 van 17.30 tot 23.00 uur, stichting Vrienden van
Vorden

Afgegeven op 26 mei 2010:
• Halle, Heidefeest, 27 t/m 29 augustus 2010, stichting Heidefeest
• Hengelo (Gld), vogelschieten voor toeristen, 24 juli 2010, camping Kom-Es-An
• Vorden, Onsteinseweg 2, oranjefeest met volks- en kinderspelen, playback/soundmix-avond,

vogelschieten, kinderoptocht, feestavond met live-muziek, 2 juli van 11.00 tot 01.30 uur en 3 juli
2010 van 13.00 tot 01.30 uur, stichting Oranjefeest Medlertol

• Vorden, Berenddag, 27 juni 2010, stichting Berend van Hackfort
• Zelhem, Pelikaanbos, kindervakantieweek, 31 juli t/m 7 augustus 2010, stichting jeugd en

jongerensociëteit Zelhem
Afgegeven op 27 mei 2010:
• Vorden, rondgang met een geluidswagen voor het promoten van het glasvezelproject, 5 en 26

juni 2010 van 11.00 tot 15.00 uur, DutchPC Electronics
• Halle, De Kappenbulten, kofferbakmarkt, 6 juni van 10.00 tot 16.00 uur, zaal Nijhof, rommel-

markt, 28 november 2010 van 10.00 tot 16.00 uur, Notmai producties
• Vorden, sporthal 't Jebbink, ledenvergadering van de Rabobank, 22 juni 2010 van 19.00 tot

24.00 uur, R. Hilbolling
• Zelhem, centrum en Markt, braderie, kinderactiviteiten en muziek, 24 juli en 7 augustus van

13.00 tot 00.30 uur, plaatsen driehoeks-/sandwichborden i.v.m. promoten Zelhemse Zomer-
feesten, 10 t/m 24 juli 2010, stichting Zelhemse Zomerfeesten

Verleende vergunningen

Afgegeven op 28 mei 2010:
• Vorden, ophangen spandoeken voor het promoten van het Wim Kuijper internationaal jeugd-

voetbaltoernooi, 23 juli t/m 23 augustus 2010, voetbalvereniging Vorden

Drank en Horecavergunning 
Verzonden op 25 mei 2010:
• Zelhem, voor het uitoefenen van een horecabedrijf in de inrichting Korenweg 4, Zelhemse

auto- en motorclub

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 21 mei 2010:
• Vorden, de Boonk 29, vergroten keuken
Verzonden op 26 mei 2010:
• Baak, Beukenlaan 18, plaatsen drie dakkapellen
• Halle, Halle-Nijmanweg 36A, bouw berging met overkapping

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 20 mei 2010:
• Rha, Rhabergseweg 19, verbouwen/vergroten woning
• Vorden, Hamsveldseweg 8, bouwen schuur 

Sloopvergunningen 
Verzonden op 25 mei 2010:
• Vorden, Hamsveldseweg 8, slopen aanbouw van een woning, komt asbesthoudend afval vrij
• Zelhem, Michelstraat 9, slopen zes bijgebouwen, komt asbesthoudend afval vrij
Verzonden op 27 mei 2010: 
• Vorden, Deldensebroekweg 6, slopen drie dubbele-, twee enkele schuren en een omheining,

komt astbesthoudend afval vrij
• Vorden, Zutphenseweg 99, slopen schuur, komt asbesthoudend afval vrij
• Zelhem, Schooltinkweg 15, slopen garage en schuur

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Baak, tijdens het buurtfeest op 19 juni 2010 is van 10.00 tot 24.00 uur de Molenweg afgesloten

voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer 
• Halle, tijdens het Heidefeest is de Heurneweg, tussen de Halle-Heideweg en de Bielemansdijk,

van 27 augustus 12.00 uur t/m 29 augustus 2010 16.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met
uitzondering van bestemmingsverkeer

• Keijenborg, tijdens het buurtfeest is vanaf 10 juli 15.00 uur t/m 11 juli 2010 02.00 uur de Teu-
benweg, tussen de Sint Bernardusstraat en de Kerkstraat, afgesloten voor alle verkeer, met
uitzondering van bestemmingsverkeer

• Olburgen, tijdens de kermis is van 6 augustus 16.00 uur t/m 9 augustus 2010 10.00 uur de
Olburgseweg afgesloten voor alle verkeer. Er geldt een stopverbod op het Roggeland aan de
zijde van de even nummers en er is een omleidingsroute ingesteld voor het doorgaande ver-
keer vanaf de Dierenseweg via de Capellegoedweg en de Pipeluurseweg naar de Olburgseweg
en omgekeerd

• Toldijk, tijdens het Oranjefeest op 2 juli 2010 zijn van 18.00 tot 21.00 uur de Hoogstraat, tussen
de Holtslagweg en de Zutphen-Emmerikseweg en de Kruisbrinkseweg, tussen de Leemstraat
en de Zutphen-Emmerikseweg afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestem-
mingsverkeer. Het verkeer vanuit Keijenborg wordt omgeleid via de Holtslagweg, de Baker-
marksedijk en de Dollemansstraat en het verkeer vanuit Steenderen via de Leemstraat en de
Hardsteestraat. Tijdens de optocht wordt van 19.30 tot 19.45 uur het doorgaande verkeer stil-
gelegd op de Zutphen-Emmerikseweg, tussen de rotonde en de Russerweg

• Vorden, tijdens de Berenddag op 27 juni 2010 geldt op de Baakseweg, tussen de Veengoot en de
Hackfortselaan, Hackfortselaan, tussen de Baakseweg en de Beckenstraat, en De Eldersmaat
van 08.00 tot 18.00 uur een stopverbod

• Vorden, tijdens het Wim Kuipers Straatvoetbaltoernooi op 20 augustus 2010 zijn het marktplein
en de Kerkstraat, tussen de Insulindelaan en de kerk, van 12.00 tot 23.00 uur en de Dorps-
straat, tussen de Raadhuisstraat en de Insulindelaan, van 17.30 tot 22.30 uur afgesloten voor
alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Zelhem, tijdens een straatfeest is de Hans Memlingstraat, tussen de Jan van Eyckstraat en de
Rogier van der Weydenstraat, van 26 juni 09.00 uur t/m 27 juni 2010 13.00 uur afgesloten voor
alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Zelhem, tijdens de Zelhemse Zomerfeesten zijn van 23 juli 21.00 uur t/m 25 juli 06.00 uur en
van 6 augustus 21.00 uur t/m 8 augustus 06.00 uur de Smidsstraat, de Stationsstraat, de Markt,
de parkeerplaats aan het Stationsplein, het Stationsplein, de Kerkweg, tussen huisnr. 3 en de
Stationsstraat en de Doetinchemseweg, tussen de Smidsstraat en Achter de Hoven, afgesloten
voor alle verkeer. Van 24 juli 08.00 uur t/m 25 juli 06.00 uur en van 7 augustus 08.00 uur t/m 8
augustus 2010 06.00 uur geldt een stopverbod op de Dr. Grashuisstraat, de Prinses Irene-
straat, de Oranje Nassaustraat, tussen de Stationsstraat en de Prinses Irenestraat, de Burge-
meester Rijpstrastraat, de Palmberg, de Jacob van Ruysdaelstraat, tussen de Palmberg en de
Rembrandtstraat, de Rembrandtstraat, tussen de Burgemeester Rijpstrastraat en de Jacob
van Ruysdaelstraat en Achter de Hoven

• Zelhem, tijdens de kindervakantieweek van 31 juli t/m 7 augustus 2010 is de Bielemansdijk,
tussen de Halseweg en Meeneweg (stukje zandweg), afgesloten voor alle verkeer, met uitzon-
dering van bestemmingsverkeer

De bovengenoemde besluiten liggen tijdens openingstijden ter inzage. U kunt zich hiervoor
melden bij de publieksbalie.

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van
bekendmaking van de besluiten aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een schrifte-
lijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat het be-
sluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo
(Gld). In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening,
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden
van het bezwaar en uw ondertekening. 

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom gelijktijdig met uw be-
zwaarschrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzie-
ningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE
Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. 

Rijksmonumentenvergunning
Verzonden op 31 mei 2010:
• Hoog-Keppel, Dubbeltjesweg ong., voor het veranderen van de parkinrichting en de aanleg van

twee holes op de ezelswei voor de golfclub

Openbare bekendmakingen

Als u vragen heeft over een plan of vergunning verzoeken wij u een afspraak te maken via ons
centrale telefoonummer (0575) 75 02 50. Voor de beantwoording van uw vraag zijn archiefgege-
vens nodig, die niet direct voorhanden zijn. Als u op afspraak komt (bijvoorbeeld een dag later)
hebben wij alle gegevens bij de hand.

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronckhorst, plaatsen driehoeks-/sandwichborden voor de donorwervingscampagne Nier-

stichting, 15 t/m 30 september 2010, Bizon buitenreclame
• Bronckhorst, plaatsen driehoeks-/sandwichborden voor het promoten van de landelijke

collecteweek KWF, 1 t/m 14 september 2010, Bizon buitenreclame
• Bronckhorst, plaatsen driehoeks-/sandwichborden voor het promoten van het jubileumcon-

cert 35-jaar Normaal, 23 augustus t/m 6 september 2010, Feestfabriek alles komt goed BV
• Hummelo, Landgoed Enghuizen, jubileumconcert 35-jarig bestaan van Normaal met ± 7.500

bezoekers, 26 september 2010 van 14.00 tot 23.00 uur, tijdelijke gebruiksvergunning tent en
ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet van 14.00 tot 22.30 uur, Feestfabriek alles komt goed
BV/Normaal Achterhoek BV

• Vorden, afsluiten gedeelte Kerkstraat en Marktplein i.v.m. live radio en tv uitzending,
22 augustus vanaf 20.00 uur t/m 23 augustus 2010 20.00 uur, stichting omroep Gelderland

• Vorden, Dorpsstraat 8E, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten tot
31 december 2010, vof Xiang, Zhao, Zhang

• Zelhem, hoek Magnoliaweg/Bergstraat, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet i.v.m. Zelhem-
se Zomerfeesten, 24 juli en 7 augustus 2010 van 14.00 tot 22.00 uur, Super de Boer Hollak vof

Een ieder kan gedurende 14 dagen zijn zienswijze op de bovenstaande ingekomen aanvragen
naar keuze schriftelijk, wat de voorkeur heeft, of mondeling indienen bij de gemeente.

Bouwvergunningen 
• Baak, Steenderseweg 4, bouwen berging/hobbyruimte
• Hengelo (Gld), Roessinkweg nabij nr. 28, bouwen recreatiewoning
• Keijenborg, Hengelosestraat 6, gedeeltelijk veranderen woonboerderij naar twee woningen
• Steenderen, Kuilenburgerstraat 5, veranderen woning
• Toldijk, Reigersvoortseweg 16, vergroten ligboxenstal
• Toldijk, Zutphen-Emmerikseweg 69A, vergroten woning
• Vierakker, Koekoekstraat 5, plaatsen stelling en inpandig wijzigen timmerwerkplaats
• Vorden, Biesterveld 96, vergroten woning 
• Vorden, Lindeseweg 19, veranderen voorgevel van een woning
• Zelhem, het Hietland 20, plaatsen terrasoverkapping

Aanvragen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Mogelijkheden voor beroep
Tegen dit besluit kan een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht,
alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen
zienswijze naar voren heeft gebracht, binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit be-
sluit aan aanvrager, schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank Zutphen,
sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Het besluit treedt na bekendmaking in werking. Het beroepschrift heeft geen schorsende wer-
king. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een beroepschrift
ingediend, kan om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de
Arrondissementsrechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen,
worden verzocht. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Werkzaamheden kruispunt Hengeloseweg/Schooltinkweg in Zelhem
De reconstructiewerkzaamheden aan het kruispunt Hengeloseweg/Schooltinkweg in Zelhem

Verkeer en vervoer

Ontwerpbesluiten (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis liggen vanaf 3 juni t/m 14 juli 2010 tijdens de openings-
tijden de volgende ontwerpbesluiten ter inzage:

• Hengelo (Gld), Groenendaalseweg 6, voor het intrekken van de milieuvergunning
• Hengelo (Gld), Memelinkdijk 5, voor het gedeeltelijk intrekken van de milieuvergunning
• Hengelo (Gld), Varsselseweg 4, voor het gedeeltelijk intrekken van de milieuvergunning
• Toldijk, Hoogstraat 21, voor het veranderen van een melkrundveehouderij

Strekking van de ontwerpbesluiten:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichtingen zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, zijn de ontwerpen van de vergun-
ningen opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang
van de bescherming van het milieu.

Zienswijze indienen?
Gemotiveerde zienswijzen tegen de ontwerpbesluiten kunnen gedurende de termijn van ter inza-
gelegging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen moeten
bij ons worden ingediend vóór 15 juli 2010. Als u mondeling zienswijzen wilt inbrengen tijdens
een gesprek, dan kunt u een afspraak met ons maken via ons centrale telefoonnummer
(0575) 75 02 50.

Uitsluitend belanghebbenden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijker-
wijs niet in staat zijn geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Wet milieubeheer

Verleende ontheffingen
B en w van Bronckhorst hebben ontheffing verleend met toepassing van:

Artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening (buitenplans)
Verzonden op 20 mei 2010:
• Vorden, het Schapenmeer 2, voor het bewonen van een recreatiewoning, geldend bestem-

mingsplan 'Buitengebied Hengelo/Vorden 2005'

De ontheffing en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 3 juni t/m 14 juli 2010 tijdens
openingstijden voor een ieder ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het
gemeentehuis. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan
kunt u een afspraak maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt de stukken
ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � ruimtelijke plannen.

Mogelijkheden voor beroep
Tegen dit besluit kan een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht,
alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen
zienswijze naar voren heeft gebracht, binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit be-
sluit aan aanvrager, schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank Zutphen,
sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Het besluit treedt na bekendmaking in werking. Het beroepschrift heeft geen schorsende wer-
king. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een beroepschrift
ingediend, kan om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de
Arrondissementsrechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen,
worden verzocht. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Bestemmingsplannen

gaan nog tot eind juni (week 26) duren. Op dit moment werken de nutsbedrijven aan het verleg-
gen van de kabels en leidingen. Dit duurt minimaal twee weken. Daarna begint de aannemer
(Verhoeve Infra) met het verbreden van de weg en wordt het kruispunt opnieuw ingericht en
geasfalteerd. Dit gaat ongeveer vier weken duren. Wij vragen uw begrip voor de overlast. Meer
informatie over de werkzaamheden vindt u op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke
plannen.

Herstraten De Rusthoek in Hengelo 
In verband met herstraatwerkzaamheden is De Rusthoek in Hengelo (Gld) van 25 mei t/m 11 juni
a.s. afgesloten voor alle verkeer. Helaas kunnen wij de periode van afsluiting niet exact aangeven
omdat er omstandigheden kunnen zijn die de uitvoering van de werkzaamheden kunnen vertra-
gen of versnellen. Bijvoorbeeld weersomstandigheden.

Reconstructie kruispunt Molenenk (N316) in Hengelo
De provincie start op 7 juni met onderhoud aan het asfalt en reconstructie van het kruispunt
Molenenk (N316) in Hengelo. Hierdoor wordt ook de verkeersveiligheid verbeterd. De werkzaam-
heden zijn naar verwachting medio juli klaar.

Het verkeer op de N316 Kruisbergseweg wordt met verkeerslichten langs het werkvak geleid.
De aansluitende wegen Hengeloseweg en Molenenk worden ter hoogte van de aansluiting
afgesloten. Lokaal verkeer wordt omgeleid.

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

TEL. (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80

• Melkquotum
• Varkensrechten
• Pluimveerechten
• Toeslagrechten

Wittebrinkweg 9
7021 KK Zelhem
T 0314 33 57 45
E info@fransevers.com
www.fransevers.com

U wilt een dakkapel, serre, kozijnen,
aanbouw of een verbouwing??

Beumweg 17 telefoon: 0544-379415
7134 NR Vragender fax.: 0544-379416 www.gzgeveltechniek.nl

* vraag naar de voorwaarden

WIJ BIEDEN WAT U ZOEKT!

  info@gzgeveltechniek.nl

Nu:

35,00 korting

per vierkante meter

glas!*

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 5 juni

in de discotheek

DJ Martijn
Wolsink

9 juni: stem PvdA!
Gelijke kansen
voor iedereen.

Iedereen telt mee!

www.webpaper.nl

Foto’s uit deze uitgave

bekijken en downloaden?



TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

Tel. (0573) 45 28 74 b.g.g. 06 53405682
www.boschker.nl

Hengelo (Gld) - Kerkstraat 4 Hengelo (Gld) Tel. 0575 462359
Vorden - Zutphenseweg 31 Vorden Tel. 0575 555733
Zelhem - Hengeloseweg 2 Zelhem Tel. 0314 624215

info@luimes-lebbink.nl www.luimes-lebbink.nl

D E M A K E L A A R S V A N B R O N C K H O R S T

ZELHEM  vr.pr. q 339.500,- k.k.

De Savornin Lohmanstraat 18 - Op goede locatie gelegen,
sfeervol ROYAAL VRIJSTAAND WOONHUIS MET KANTOOR-/
PRAKTIJKRUIMTE, garage/schuur (30m²) en diepe achtertuin.
Bj. 1960. Inh. ± 610 m³. Perc.opp. 600 m². De extra kamers op 
de begane grond zijn ook goed te gebruiken als slaapkamer.
Ruimte voor realiseren badkamer op bgg. aanwezig. Keurig 
onderhouden geheel. Veel privacy biedende tuin.

IN PRIJS VERLAAGD

9 juni:
stem PvdA!

Prettig samenleven.
Iedereen telt mee!

FIAT BRAVO 1.4 SX 12V 02-1998 165.981 km € 1.900 

HYUNDAI ATOS 1.1I ACTIVE VERSION PRIME 10-2005 21.577 km € 5.650 

HYUNDAI GETZ 1.3I 5-DRS ACTIVE VERS COOL 05-2005 60.059 km € 7.000 

NISSAN PRIMERA 1.6 5D BUSINESS 09-2002 88.430 km € 7.750 

RENAULT SCENIC 1.6 16V DYNAMIQUE LUXE 11-2003 135.486 km € 8.400 

RENAULT TWINGO 1.1 12-1996 133.134 km € 1.600 

SUZUKI ALTO 1.1 5D GLX JUBILEE-2 01-2005 99.386 km € 4.950 

VOLKSWAGEN GOLF 1.6 16V 77KW 3D OCEAN 03-2003 117.503 km € 8.250 

VOLKSWAGEN POLO 1.6 3D 01-2000 78.826 km € 3.700 

PEUGEOT 207 XR
1.4 16V 3-DRS

01-2007, 79.890 km, zwart

€ 10.600,-

Lankhorsterstraat 28 - Wichmond Tel. (0575) 44 16 21

• Voor al uw onderhoud en reparatie • Verkoop nieuw en gebruikt • APK-keuringen 
• Bovag garantie • Ruitreparatie, onderhoud, aircoservice en reparatie

Informeer ook

naar de mogelijk-

heden van lease

onderhoud!!

• Onderhoud 
• APK
• Banden en 
Velgen

• Uitlaten

• Schokbrekers
• Accu’s
• Remmen
• Carkits
• Airco service

Deze maand
gratis
aircocheck

APK € 19,=
voor benzine- en dieselauto’s

Autosnelservice Lucri
Wassenaarweg 2 - Zelhem. Tel. (0314) 62 08 71

Openingstijden:
Ma. t/m vr. van 8.00 tot 18.00 uur, za. van 9.00 tot 15.00 uur.

Erv. ALLROUND KLUS-
SENMAN heeft tijd voor

klussen. Euro 25 p.u.
Tel: 0651980809 of kijk op
http://link.marktplaats.nl/

220694968

VERKOOP ALLE MERKEN AUTO’S

Tel. zaak 0314 - 64 17 00
Hoegenstraat 3 Tel. privé 0575 - 46 24 04
7021 LX Zelhem Fax 0314 - 64 10 35

Hoge Wesselink 2 - Steenderen (0575) 45 19 74
www.autobedrijfmelgers.nl

M
M

Opel Astra Z1.6XE
16V Statw Edition

132.781 km, 04-2002 € 7.750,-
HYUNDAI ACCENT 1.3I 5-DRS ACTIVE VERS € 6.250 06-2005 117.384 KM
MAZDA 3 1.6I SPORT TOURING € 13.500 01-2006 28.478 KM
NISSAN ALMERA 1.5 5D VISIA € 8.250 09-2004 56.201 KM
NISSAN ALMERA 1.6 3D SPECIAL EDITION € 3.750 02-2000 76.408 KM
NISSAN PRIMERA 1.8 ESTATE VISIA VISION € 10.750 02-2005 119.921 KM
OPEL ZAFIRA 1.8 16V EXECUTIVE € 16.950 01-2006 118.611 KM
PEUGEOT 307 GRIFFE 2.0 16V 5-DRS € 13.950 01-2005 36.541 KM
PEUGEOT 307 SW 1.6-16V € 11.750 04-2004 86.742 KM
PEUGEOT 307 XS 1.6-16V BREAK € 12.750 03-2006 134.333 KM
TOYOTA AVENSIS 1.8 16V SEDAN LUNA € 10.950 09-2003 123.036 KM 
VOLKSWAGEN GOLF 1.4 16V FSI 66 KW 5D CL € 12.950 08-2005 139.500 KM
VOLVO S60 D5 GEARTRONIC € 14.750 06-2005 158.484 KM

Autobedrijf
Melgers Zutphen-Emmerikseweg 113 - Baak (0575) 44 14 48

www.autobedrijfwisselink.nl

Seat Toledo 1800
Turbo Sport

2004  8.950,-
MERCEDES SLK CABRIO 1999 10950
CHEVROLET TRAILBLAZER 4.2 JEEP 2004 15950
SMART CABRIO AUTOMAAT 2002 4950
AUDI A4 TDI B.LINE 2003 11450
VOLVO S60 D5 SPORT 2005 16950
TOYOTA COROLLA VERSO MPV 2003 10950
LANDROVER DISCOVERY 4.0 V8 HIGHLANDER 2001 11950
MERCEDES ML 270 CDI 4X4 AUTOMAAT 2001 12950
CHRYSLER 300 C 3.0 v6 TOURING AUTOMAAT 2006 25950
OPEL MERIVA 1400-16V ENJOY 2007 13950
OPEL ASTRA 1600 5-DRS AUTOMAAT 2002 5950
OPEL VECTRA 1800 V-LINE SEDAN 2005 14950
OPEL ZAFIRA 1600-16V ELEGANCE 7-PERS. 2003 10950
OPEL OMEGA 2200 STATION 2003 8950
PEUGEOT 106 3-DRS ACCENT 2003 5250
FORD FIESTA 1600 SPORT 2007 10950
FORD GALAXY 2.0 MPV 6-PERS. 2004 14950
FORD KA 2001 3650
MERCEDES A-KLASSE A 140 CLASSIC 2000 7250
MERCEDES VITO 111 CDI 2006 11950
VW GOLF TDI 5-DRS TRENLINE 2004 9950
VW BORA 1600-16V COMFORTLINE 2002 9950
VW GOLF 5-DRS TRENDLINE 2005 13950
VW TOURAN MPV TDI 2005 9950

� �
��
��
�	

Uw makelaar voor:
verkoop en aankoop van
• woningen • bedrijfspanden
• boerderijen • landbouwgrond

VERTROUWD ADRES IN UW REGIO
Vierakkersestraatweg 26 registertaxateur / rentmeester
7233 SG Vierakker www.lomanvastgoed.nl
Tel. 0575-441331 www.taxatielandelijkvastgoed.nl



“Vroeger mocht er geen reclame op te-
levisie, maar dat is nu vrijgesteld,” legt
Berrie Schuurman uit. “De hindernis-
sen bij grotere wedstrijden komen nu
ook extra in beeld bij televisie-uitzen-
dingen.” De eisen voor de hindernis-
sen zijn in de loop der jaren aange-
past. De hoogte van de vleugels is vast-
gesteld, evenals de breedte van 3 me-
ter en het niet te zware gewicht en het
gebruik van de lepels, het onderdeel
aan de hindernis waarin de balken lig-
gen. Nieuw is een veiligheidslepel om
een paal gecontroleerd te laten vallen. 

De stand op de Achterhoekse Paarde-
dagen is voor Schuurman een goede

mogelijkheid om met klanten bij te
praten met een kopje koffie.

Schuurman hindernissen
Zelhem - Berrie Schuurman van
‘Schuurman hindernissen en om-
heiningen’ is vanaf de eerste Ach-
terhoekse Paardedagen al stand-
houder. Het bedrijf is verantwoor-
delijk voor een aantal hindernis-
sen die voor sponsoren werden ge-
maakt, waaronder die van Drukke-
rij Weevers/Weekblad Contact.

De stand van Schuurman hindernissen en omheiningen tijdens de APD.

Gesprekken met verschillende groe-
pen mensen, zoals sponsoren, deelne-
mers, standhouders en vrijwilligers,
laten een beeld ontstaan van waarde-
ring en tevredenheid over de wijze
waarop de goede dingen van de oude
vorm van het concours zijn versmol-
ten met nieuwe ideeën en aanpassin-
gen. Over de inzet van Ellen's Restau-
rant uit Zelhem als cateraar voor VIP
gasten, deelnemers en vrijwilligers
wordt vol lof gesproken en iedereen
heeft zich er met veel genoegen culi-
nair laten verwennen. Het aantal men-
sen dat hiervan gebruik maakte, groei-
de elke dag.

SPORT
De weergoden waren het evenement
meer dan goed gezind. Een stralende
zon en aangename temperaturen wa-
ren de toegevoegde factor, waar nie-
mand invloed op kan uitoefenen,
maar wat wel een positieve invloed
heeft gehad op de algemene sfeer tij-

dens het hele weekend. De organisato-
ren hadden wel op een grotere op-
komst van het publiek gerekend. De
tijden dat men in het weekend mas-
saal naar sportevenementen trekt, lij-
ken verleden tijd te zijn. Voor volgend
jaar zal met verdere vernieuwingen
van het programma de aandacht van
een breder publiek op dit concours
worden gevestigd.
Als vanouds waren er wedstrijden in
vier disciplines, dressuur, springen,
mennen en (m)endurance. De kwali-
teiten van beginnende en vergevorder-
de deelnemers waren te aanschou-
wen. Voor de eerste categorie waren
veelal familieleden aangetreden, voor
de tweede categorie waren er aantrek-
kelijke prijzen en titels te halen. 
De toppers bij de wedstrijden waren
de Wereldbeker kwalificatiewedstrijd
vierspan mennen en bij het springen
de Grote Prijs van de APD. De toe-
schouwers op maandag konden beide
winnaars de ereronde zien rijden. De
Wereldbeker wedstrijd gold tegelijker-
tijd voor het Nederlands kampioen-
schap, een titel die voor de 22e keer
door IJsbrand Chardon in de wacht
werd gesleept. Eerder op die dag werd
Geert Bongers Nederlands vereni-
gingskampioen bij de tandem aan-
spanningen.
De Grote Prijs van de APD was op zon-
dagmiddag een overwinning van Tom
Brinkman, een ruiter van Stal Euro-
commerce uit Lochem, een van de
hoofdsponsors van het evenement.
Zijn vader, Jos Brinkman, voerde dit
weekend de regie over alle internatio-
nale parcoursen en was bij de eersten,
die zijn zoon met deze overwinning
en de hoofdprijs van € 5.000 feliciteer-
den.

LEERMOMENTEN
Door de korte voorberei-
dingstijd waren enkele aan-
passingen in de indeling
van het terrein niet volledig
doorgevoerd. Een van de
achterliggende redenen
was het beter kunnen waar-
borgen van de veiligheid
van paarden en personen.
Hiervoor was o.a. de Gie-
linkweg halverwege afge-

sloten, zodat het publiek langs de an-
dere kant van de internationale
springringen door het promodorp
moest lopen. Deze route was niet over-
al even duidelijk aangegeven. 

Voor het eerst waren er wedstrijden tij-
dens de avonduren. Achteraf kan wor-
den gezegd, dat de pauze tussen het
einde van de springwedstrijden en het
begin van het dressuur programma te
lang is geweest. Hierdoor was er he-
laas slechts een klein aantal toeschou-
wers die van de spectaculaire shows
en de bezienswaardige prestaties van
de dressuurruiters hebben kunnen ge-
nieten. 
Een succes was de nieuwe locatie voor
het landelijke springen, dat was ver-
legd naar het voormalige showterrein.
Hierdoor namen deze deelnemers en
vooral de ponyruiters op zondag een
opvallender plaats in het programma
in. 

SHOWS EN DEMONSTRATIES
Op maandag was het terrein dat op
zondag voor de marathon van de men-
wedstrijden was gebruikt, het toneel
van een aantal bijzondere shows en
demonstraties. Zo toonde bijvoorbeeld
Susan Rekveld vanuit haar rolstoel
hoe haar hulphonden als zodanig
functioneren en daarnaast hoe zij de-
ze honden traint in de agilitysport. Er
volgden andere personen die met hon-
den of paarden opmerkelijke verrich-
tingen konden laten zien. Een van de
hoogtepunten was een spontane wed-
strijd tussen de leden van de pushball
groep en de motormuizen op de
quads, waarbij het publiek de ene of
andere zijde luidruchtig aanmoedig-
de. Als afsluiting was er een jachtde-
monstratie door de Veluwe Hunt,
waarbij de hindernissen inventief wer-
den gebruikt om de toeschouwers een
indruk te geven hoe het er bij een ech-
te slipjacht uitziet.

VRIJWILLIGERS 
Omdat het terrein weer is opgeruimd,
is er een week na afloop van het evene-
ment weinig meer van te zien. Het ge-
voel van voldoening blijft echter leven.
De organisatoren kijken terug op een
zeer geslaagd concours. Enkele bezoe-

kers zijn zelfs zo enthousiast gewor-
den, dat zij zich meteen als vrijwilli-
gers voor volgend jaar hebben aange-
meld. Er zal na de zomervakantie een
evaluatie en een nieuwe inventarisa-
tie plaatsvinden bij alle personen, die
hebben meegeholpen, zodat er een
goed beeld ontstaat wat de mogelijk-

heden en verbeterpunten voor 2011
zijn. Iedereen, die wil meewerken om
dit evenement dan ook tot een groot
succes te maken, nodigen wij hierbij
uit om zich aan te melden.

Voor meer informatie en foto's van
het evenement: www.apdplaza.nl

In een volledig ingericht restaurant
met keuken, genoten vele bezoekers
van de verwenarrangementen die wer-
den geboden. 
Het bestuur van het landelijk bekende
paardenevenement vergaderde meer-
dere malen in Ellen´s Restaurant in
Zelhem. “De organisatie heeft voor dit
jaar gekozen voor meer kwaliteit,“
weet ze. “En voor de vrijwilligers en ju-

ryleden die de hele dag aan het werk
zijn, is een goede maaltijd ook belang-
rijk. “ Gasten van een verwen arrange-
ment werden ontvangen met koffie
en iets lekkers, een prima lunch en
uitstekend diner. “Het aangenaam ver-
wennen van de gasten met een drank-
je, een praatje en aandacht. En dat is
prima gelukt!"

Garant voor VIPcatering en vrijwilligersmaaltijden

Ellen’s Restaurant
Zelhem - “Volgend jaar weer!“ was de stellige reactie van Ellen over haar er-
varing na haar eerste Achterhoekse Paardedagen.

Ellen was zeer tevreden over deze voor haar eerste Achterhoekse Paardedagen.

Voor de VIP ruimte konden de gasten heerlijk zitten.

Zelhem - De leden van het bestuur van de
stichting CH Zelhem, de organisatoren van
de APD 2010, kijken met trots en voldoe-
ning terug op de afgelopen editie van de
Achterhoekse Paardedagen. In minder dan
4 maanden is het gelukt om dit evenement
op grootse manier te realiseren. Met behulp
van een aantal grandioze ondersteuners is
het zeer succesvol verlopen en hen komt al-
le dank toe voor hun onbegrensde inzet en
enthousiasme. Zij werden aangevuld met
een afgeslankt team van vrijwilligers, dat
ervoor zorgde dat alle werkzaamheden
voor, na en tijdens het weekeinde werden
uitgevoerd. Het evenement staat weer op de
kaart, iets wat voor de gemeente Bronck-
horst en de Achterhoek als belangrijk feno-
meen wordt ervaren.

Het bestuur van de Stichting Concours Hippique Zelhem.

Medewerkers bedankt!
Aan alle medewerkers die hebben bijgedragen tot het succes van de
APD 2010: heel veel dank voor jullie inzet en enthousiasme!

Trots en voldaan
BRONCKHORSTPAGINA – Verschijnt in de gehele gemeente Bronckhorst in de edities Noord, Midden en Zuid 
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De ruin van Cara van der Heyden en
haar echtgenoot en coach Dennis is

een uit het Nederlandse Rijpaard en
Pony Stamboek. Hij is geboren op een

fokkerij en afstammeling van een
NRPS vader, Abakan. Hij kreeg de
naam Amadeus, wat goed paste bij de
al aanwezige Mozart. Amadeus heeft
in zijn korte dressuurcarrière aan acht
wedstrijden deelgenomen en kwam
vandaag voor het eerst uit in klasse L.
De ruin keek zijn ogen uit en was erg

gespannen. “Na een poosje longeren
ging het al beter. Hij is erg nieuwsgie-
rig en had op het terrein veel aflei-
ding, maar volbracht de proeven pri-
ma. Belangrijk is dat hij ontdekt dat
het leuk is!” 

Wetend dat Amadeus een plekje kreeg
in de APD Update, kwamen Dennis en
Cara van der Heyden naar de Weevers-
bus om een exemplaar te bemachti-
gen. Dennis las enthousiast het artikel
en vertelde ook dat paard Amadeus
toch een winstpunt behaalde.

Amadeus maakt zijn debuut

Zelhem - Vijf jaar oud en één jaar onder het zadel: Amadeus, de ruin van
Cara van der Heyden uit Hengelo Gld. Nog niet eerder nam hij deel aan
zo’n groot evenement. Zijn debuut op de APD doorstond hij overigens pri-
ma. “Hij kwam hier om veel te leren,” vertelt een tevreden Cara. “En een
winstpunt is leuk, maar niet het belangrijkst van vandaag.”

Amadeus maakt zijn debuut. Dennis van der Heyden las enthousiast in de APD Update over paard Amadeus van zijn
vrouw Cara.

“Niets dan lof voor de organisatie. Zij
zorgden voor prachtige parcours. Het
was prachtig weer en veel publiek.
Top!” aldus IJsbrand Chardon vlak na

de ontvangst van de beker. Hij vindt
het heel belangrijk dat de Achterhoek-
se Paardedagen weer terug zijn. “Deze
wedstrijd in Zelhem is de mooiste van
Nederland en heel belangrijk naast
die van Beekbergen en Breda.“ De APD
geeft een meerwaarde aan de wed-
strijdsport en moet koste van kost wor-
den behouden voor de deelnemers,
sponsoren en de televisie, aldus IJs-
brand Chardon. Hij wist dat er een
sterk deelnemersveld zou zijn. “Deze

wedstrijd wil je niet verliezen.“ 
Na een ereronde van de prijswinnen-
de vierspannen, vond de officiële uit-
reiking van de prijzen plaats en na-
men de winnaars vele felicitaties in
ontvangst. 

De einduitslag van de wereldbeker-
wedstrijd: 1. IJsbrand Chardon met
117,97 punten; 2. Theo Timmerman,
126,68 en 3. Koos de Ronde, 127,31.

Wederom Nederlands Kampioen vierspan

IJsbrand Chardon

Zelhem - Na drie spannende wedstrijddagen in het Achterhoekse Zelhem,
behaalde IJsbrand Chardon de 22ste overwinning bij de Nederlandse
Kampioenschappen. Met veel trots nam hij de bijbehorende beker aan
van Commissaris van de Koningin Clemence Cornielje.

IJsbrand Chardon met zijn Nederlands Kampioensbeker.

IJsbrand Chardon op de eerste plek, Theo Timmerman (l.) tweede en Koos de Ronde derde.
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Dirigent Chris Frölich: "Dit program-
ma met de warmte van de Franse taal,
de poëtische teksten en de prachtige
composities biedt voor elk wat wils.
Wij laten hiermee zien dat met het
Weiland Ensemble veel te beleven is.
Ik vind het een eer om dit in Vierakker
te kunnen tonen."

PROFIEL VAN HET WEILAND
ENSEMBLE
Het Weiland Ensemble, gemengd
Haarlems koor, werd in 1988 opge-
richt. De toenmalige repetitieruimte,
een gebouwtje grenzend aan een wei-
land waarin koeien graasden, werd de
inspiratiebron voor de naam van het
koor.  Het koor, dat een hechte een-
heid vormt, telt circa 30 enthousiaste
zangers. Het repertoire varieert van
gregoriaans tot hedendaags. Er wordt

a capella gezongen, meerstemmig en
meertalig. Soms wordt voor concerten
begeleiding (piano, orgel, accordeon)
ingehuurd.  Elk jaar reist het gezel-
schap voor een lang weekend af naar
een provincie waar concerten gegeven
worden. Dit jaar vertoeft het Weiland
Ensemble in het prachtige Hengelo.
Het Weiland Ensemble combineert
muzikale ambitie met gezelligheid.
Het plezier in de zangontwikkeling
staat centraal en daarvoor worden re-
gelmatig ondersteunende activiteiten
gelnitieerd zoals workshops op het ge-
bied van koorklank, ademhaling, uit-
spraak etc. Het koor staat onder lei-
ding van dirigent Chris Frölich (1965).
Chris zong vanaf haar 10e jaar in di-
verse koren lichte muziek en leerde
klassieke gitaar spelen. 

Na haar opleiding tot muziekthera-
peut is ze een heel andere, onmuzika-
le weg ingeslagen. Pas later pakte ze de
draad als koorzanger weer op. Na een
Kurt Thomas cursus in 2002 werd ze
dirigent van gospelkoor 'Get together
again', waar ze nog steeds met veel ple-
zier de swing uit de zangers weet te
halen. Na de meerjarige Dirigenten
Opleiding gevolgd te hebben, kan ze
vanaf september 2009 haar passie voor
koormuziek delen met de zangers van
Het Weiland Ensemble.

Het Weiland Ensemble

Koorconcert
Vierakker - Het Haarlemse Weiland
Ensemble geeft op zondagmiddag
13 juni een concert met de titel 'Als
god in Frankrijk', in de Sint Willi-
brordus kerk van Vierakker. De toe-
gang is gratis. Onder leiding van di-
rigent Chris Frölich brengt het
koor een Franstalig programma
met muziek van componisten uit
met name begin 20e eeuw. Poulenc,
Hindemith en Strategier staan on-
der andere op het programma.

Het is geen toeval dat Ton Romein en
Henri Barendsen elkaar hebben ‘ge-
vonden’. Het tweetal deed al jaren za-
ken met elkaar. Ton Romein : ‘ Ik hou
mij al ruim 20 jaar bezig op het gebied
van leveranties van glas, gevelbedek-
king en dat soort producten. Projecten
waar glas aan te pas komt. Vanwege
mijn werk verblijf ik regelmatig in
China’, zo zegt hij. Henri Barendsen: ‘
Een paar jaar geleden besloten Ton en
ik om samen een bedrijf te beginnen.
Dat is dus ook gebeurd, later is daar
ook Lucien Spek ( logistiek )aan toege-
voegd. Glas en staal gaan in de prak-
tijk vaak samen. De achterliggende ge-
dachte van ons was : het leveren en
aanbieden van pasklare geluidscher-
men voor spoor- en autobanen. In de-
ze schermen is veel glas verwerkt’, zo
zegt hij. 
Intussen had Ton Romein al een zeer
interessante order binnen gehaald na-
melijk het plaatsen van geluidscher-

men langs de ‘Hanzelijn’ , de treinver-
binding tussen Lelystad en Zwolle, Het
betreft hier de eerste fase, een strook
van tien kilometer. Het project bestaat
uit vier fases. Eindgebruiker Pro Rail
heeft het werk uitbesteed aan aanne-
mers in de weg- en waterbouw. Ton Ro-
mein: ‘ Het is een project waar vele
miljoenen mee zijn gemoeid, vandaar
dat vanwege de risicospreiding geko-
zen is voor vier fases. Wij leveren voor
deze eerste fase de betonplaten, glas-
platen, de aluminiumpanelen en het
staal ( staanders ). Het glas en de pane-
len komen vanuit ons eigen bedrijf in
China naar Vorden. Barendsen Vorden
B.V. ( het bedrijf aan de overkant ) le-
vert het staal.
Wat zeer uniek is, wij kunnen de gla-
zen staanders met een lengte tot wel
12 meter zo uit China aanleveren’, zo
zegt Ton Romein die ons in de ‘ assem-
blagehal ‘ de kisten met staanders laat
zien. Ook in de hal een stuk ‘kant –en-

klaar ‘ ontwerp, een geluidscherm zo-
als die in Nederland langs de autoba-
nen c.q. treintrajecten, worden aange-
bracht. Over een maand heeft Barend-
sen Special Products B.V. de beschik-
king over een ‘waterjet’ , een snijma-
chine die op basis van een waterstraal,
glas tot 80 mm en staal tot 100 mm
dik kan snijden. Dus te gebruiken voor
het snijden van platen op maat.
De eerste fase van de ‘Hanzelijn’ is
pakweg eind 2010 gereed. Intussen
wordt de tweede fase in augustus aan-
besteed. Henri Barendsen: ‘ Hopelijk is
de opdrachtgever tevreden over ons en
besluit hij met hetzelfde concept door
te gaan, zodat wij ons werk in de twee-
de fase kunnen voortzetten’. Overi-
gens houdt Barendsen Special Pro-
ducts B.V. zich niet alleen met de Han-
zelijn bezig. Ton Romein: ‘ Wij zijn
ook betrokken bij geluidschermen
langs de A 2 ( ter hoogte van Schiphol
) en zo vult Henri Barendsen aan : ‘
ook zijn we betrokken bij de complete
glazen overkapping bij het winkelcen-
trum in Hoofddorp ‘. Ter aanvulling:
Barendsen Special Products B.V.
neemt wel de productie van glascon-
structies, aluminium constructies en
geluidwerend aluminium cassettes op
zich maar plaatst de geluidschermen
dus niet zelf !

Nieuw in Vorden

Barendsen Special Products B.V.

Vorden.- Vrij recent heeft zich aan de Netwerkweg in Vorden onder de
naam Barendsen Special Products B.V. een nieuw bedrijf gevestigd . Het
bedrijf houdt zich bezig met projecten waar glas en staal aan te pas ko-
men. De directie wordt gevormd door Henri Barendsen, Ton Romein en
Lucien Spek. Kantoor en bedrijfshal bevinden zich tegenover het bedrijfs-
pand van Barendsen Vorden B.V. ( een bedrijf dat zich toelegt op comple-
te staalconstructies) en dat tevens fungeert als toeleverancier van staal-
constructies aan Barendsen Special Products B.V. Beide bedrijven staan op
‘eigen benen ‘ en opereren dus los van elkaar !

Henri Barendsen, Ton Romein en Lucien Spek

De Top 3 van boeken t/m 8 jaar: ‘Agent
en Boef’, een prentenboek van Tjibbe
Veldkamp, ‘Drakenklauw en Bloemen-
sla’, een AVI M4 boek van Floortje
Zwigtman en ‘Helemaal Fien’, een A-
boek van Harmen van Straaten. 
De Top 3 van B-boeken t/m 11 jaar: ‘Het
leven van een loser’ van Jeff Kinney,
‘Brugpiepers, turntoppers en beugel-
bekkies’ van Gonneke Huizing en ‘De
schat in het heelal’ van Lucy en Ste-
phen Hawking. 

En de winnaars onder de lezende kin-
deren van de bibliobus in de Achter-
hoek zijn: Jette Krabbenborg - Zieu-
went, Wesley Temmink - Rietmolen,
Carolien Hiddink - Baak, Remger Lie-
verdink - Steenderen, Harmke Geve-
rinck - Zwolle (bij Eibergen) en Femke
Verhelst - Halle. 

De winnaars kunnen hun prijsjes in
de bibliobus ophalen.

Nieuws van de bibliobus in de Achterhoek

Uitslag Kinderjury 2010

De kinderen van Bibliobus 4 hebben weer gekozen! 169 kinderen hebben
meegedaan en vervolgens het mooiste kinderboek van 2009 uitgekozen.
In twee categorieën: boeken t/m 8 jaar en B-boeken t/m 11 jaar, zijn elk
drie boeken gekozen tot de beste.

De winnende boeken van de Kinderjury 2010.
Hiervoor is de toepasselijke naam
‘Bronckolympics’ bedacht. Het evene-
ment dat zondagmiddag 13 juni vanaf
13.00 tot 16.00 uur op het complex van

de sportvereniging Socii wordt gehou-
den, vindt dit jaar voor de derde keer
plaats. Het doel is om jongeren en ou-
deren met een beperking uit de ge-
meente Bronckhorst met elkaar in
contact te brengen en op die manier
een gezellige sportmiddag te realise-
ren. De deelname is gratis.

Het programma omvat onder meer
rolhockey, doelschieten, touwtrekken
en dergelijke.

Er hebben zich inmiddels al diverse
personen opgegeven, echter de organi-
satie hoopt op nog meer deelnemers.
Ook begeleiders, familieleden en
vrienden zijn op deze middag wel-
kom. Zij kunnen ook zelf meedoen of
om de sporters aan te moedigen. De
organisatie zoekt tevens nog mensen
die op de dag zelf willen helpen. Men
kan zich daarvoor per e- mail aanmel-
den bij Bronckolympics@liv.nl
Ook kan men contact opnemen met
Suzan Koop (06) 51 26 80 33.

Zondag 13 juni op sportcomplex Sociï

Bronckolympics voor mensen met een beperking
Wichmond. De Plattelandsjonge-
renvereniging Vorden/ Warnsveld
heeft samen met leden van de
sportvereniging Socii uit Wich-
mond de organisatie op zich geno-
men van een sport- en spelmiddag
voor iedereen vanaf 8 jaar met een
beperking.

Hengelo - Vrijdag 11 juni is het dan
zover. De Hengelose punkrock ‘n
roll band The Grolschbusters speelt
dan in de grote zaal van de Melkweg
in Amsterdam. Ze verzorgen hier
het voorprogramma van de zeer be-
kende Amerikaanse punkrock for-
matie Bad Religion die inmiddels
ook alweer 30 jaar bestaat.

Tot heden is het concert nog niet uit
verkocht. Indien men graag mee wil
om onder andere The Grolschbusters
te supporten en om een gezellige mid-
dag/avond te beleven is er een busreis
georganiseerd door de alombekende
Rock and Roll-ster Josta Scheers. De
bus vertrekt vanuit Hengelo Gld. en er
zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

De kaartjes voor het concert zijn via
het internet te bestellen op de site van
de Melkweg. 

Voor meer info omtrent de busreis
kunt u terecht bij: 
Jostascheers@hotmail.com 
Meer info is ook te vinden op
www.grolschbusters.nl

Support Grolschbusters in de Melkweg Amsterdam

De belangstelling was prima. Veel
mensen waarderen het initiatief.
Daarom gaan we vanaf september
door met een maandelijkse filmavond

in de bibliotheek Hengelo. 
In augustus zal het programma be-
kend worden gemaakt. Vrienden Bibli-
otheek Hengelo ondersteunt de biblio-
theek in Hengelo zowel financieel als
met raad en daad, met extra activitei-
ten waardoor de bibliotheek meer is
dan alleen een uitleenplek van boe-
ken. Wilt ook lid worden? Kijk dan
voor meer informatie op de website:
www.vriendenbibliotheekhengelo.nl

Vrienden bibliotheek
Hengelo
Hengelo - Op donderdag 20 mei
heeft de laatste filmavond van dit
voorjaar plaatsgevonden in de bi-
bliotheek. Sinds januari van dit
jaar hebben de Vrienden Biblio-
theek Hengelo vier filmavonden
georganiseerd en één lezing.
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... als het méér moet hebben!

meubelen
parket

tapijten
laminaat

slaapsystemen
gordijnen

zonwering
projectstoffering

Ruurloseweg 2, Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 14 84

Dorpsstraat 27, Ruurlo
Tel. (0573) 45 31 93

Markt 9, Groenlo
Tel. (0544) 46 33 35

www.spannevogel.nl

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
� TUINONTWERP �

� TUINAANLEG (RENOVATIE) �
� TUINONDERHOUD �
� (SIER)BESTRATING �

� VIJVERS �
Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen

Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354
Website: www.besselink-hovenier.nl
E-mail: info@besselink-hovenier.nl

Bouw-, klus- en onderhoudsbedrijf

Jan AnkersmitJan Ankersmit
TToldijkoldijk

Gespecialiseerd in:
• metselwerk • aanbouw • verbouwingen •
tegelwerken • stucwerken • straatwerken.

Zutphen Emmerikseweg 22, 7227 DM  Toldijk,
Tel. (0575) 45 14 65

BRANDENBARG V.O.F. tel: 0314-622267
Wisselinkweg 3, 7021 MD Zelhem fax: 0314-620066Halseweg 38, 7021 HX Zelhem

www.debierkaai.nl
Wichmondseweg 30
7223 LH Baak

T (0575) 44 13 15
E bierkaai@hetnet.nl

KROEGFEESTEN
-tot 150 personen-

BUFFETTEN
Koud/warm- Hapjes- Themabuffetten

PARTYRUIMTE
”DE DEALE

”

-van 25 tot 100 personen-
NU MET GROOT ZONNETERRAS

LIVE OPTREDENS
-van oktober tot mei-

DARTS*BILJART*PARTY-CATERING

Werk vinden is niet altijd even gemakkelijk, 
zeker als je niet weet welk werk het beste bij 
je past. Kun je hierin wel wat ondersteuning 
gebruiken? Ribé Re-integratie helpt je graag!

Samen met Ribé
naar een passende baan

-

Meer informatie?
www.ribe-reintegratie.nl

Raadhuisstraat 27 | Hengelo 
T 0575 - 462547
Beltrumsestraat 34 | Groenlo
T 0544 - 461394

Op alle

schoenen
20% KORTING!

GILDENWEG 20 - ZELHEM  T. 0314-622308  WWW.HUNTINKKOZIJNEN.NL

MOOI, DUURZAAM
ONDERHOUDSARM
NU DUBBELGLAS MET SUBSIDIE!

RAAM-DEUR-LUIK?
KIES KUNSTSTOF!

• Gas, Water, Elektra en Sanitair
• Badkamer en keuken verbouwingen
• Plaatsing en onderhoud van complete CV

ACTIE!
De ATAG A244EC. De beste cv-ketel vol-
gens de Consumentenbond. Zuiniger wor-
den ze niet gemaakt. Inclusief montage*
voor de actieprijs van € 1600,--.
* Geldig tot 30 juni 2010, mits alle leidingen en afvoeren binnen
1 meter van de ketel aanwezig zijn. Vraag naar de voorwaarden.

Paulus Potterstraat 14
7204 CV Zutphen www.cornelisseninstallatie.nl
06-10947866 info@cornelisseninstallatie.nl

B   S
Het adres voor onderhoud, reparatie, restauratie, APK en LPG inbouw.
Alles betreffende uw Jaguar, Landrover, MG, Triumph, Austin Healy,
etc. etc. Al 35 jaar specialistische kennis in huis.
Natuurlijk bent u ook van harte welkom met elk ander automerk.

Industrieterrein Werkveld
Dienstenweg 11, 7251 KP Vorden
Tel. (0575) 554067
info@bosservicevorden.nl

www.bosservicevorden.nl
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De gemeente Bronckhorst onder-
steunt van harte deze pilot om een
sluitend systeem van voorzieningen te
realiseren van nul tot vier-jarigen.
Want ook ouders die niet in aanmer-
king komen voor de Wet kinderop-
vang kunnen hun kind voor een peu-
terspeelzaalaanbod naar Avonturijn
brengen. De gemeente Bronckhorst
ondersteunt, in elk geval tot de zomer
van 2010, deze pilot met een financië-
le bijdrage.

Een ochtend en een middag bij kinder-
opvang Avonturijn, verloopt eigenlijk
net zo als een dagdeel op een peuter-
speelzaal. Lekker spelen met de ande-
re peuters en ondertussen allerlei
vaardigheden op doen! Maar waarin
verschilt de peuterspeelzaalopvang ei-
genlijk van het kindercentrum? Het
zit 'm vooral in de openingstijden. In
afwijking van het kindercentrum is de
peuterspeelzaal geopend gedurende
40 weken per jaar. Verder neemt u net
als bij de reguliere peuterspeelzaal
twee dagdelen per week af en krijgen
de kinderen een VVE aanbod. Voorals-
nog bieden we tijdens schoolvakanties
geen peuterspeelzaalopvang. U kunt
zich aanmelden voor de peuterspeel-
zaalopvang via de website of door con-
tact op te nemen met Petra Kasteel, af-
deling planning en plaatsing. Zij is op
maandag, woensdag en vrijdag telefo-
nisch bereikbaar op telefoonnummer
0573-458130 optie 2 of per mail p.kas-
teel@avonturijn.nl. Op woensdagmid-
dag is zij op de locatie in Wichmond
aanwezig en kan al uw vragen beant-
woorden. Wat voor ouders ook interes-

sant is om te weten, is dat de peuter-
speelzaalopvang onder de Wet Kinder-
opvang valt. Want iedereen die werk
of studie combineert met de zorg voor
kinderen, kan aanspraak maken op
kinderopvangtoeslag. Komt u niet in

aanmerking voor kinderopvangtoe-
slag dan draagt de gemeente bij in de
kosten. Daardoor vallen voor alle ou-
ders de netto kosten veelal veel lager
uit. Een aanvraag voor kinderopvang-
toeslag doet u bij de Belastingdienst.
De hoogte van de teruggave hangt sa-
men met het brutogezinsinkomen. U
kunt zelf een berekening maken wat
in uw situatie peuterspeelzaalopvang
zou gaan kosten. Meer weten? Kijk ge-
rust eens op onze website: www.avon-
turijn.nl of kom gewoon eens aan!

Peuterspeelzaalopvang

Wichmond - Avonturijn Wichmond: Kinderopvang van nul tot twaalf jaar
in een landelijke omgeving!! Maar ook dreumesen en peuters, van ander-
half tot vier jaar, zijn natuurlijk van harte welkom om te komen spelen
op het kindercentrum Avonturijn in Wichmond! Sinds augustus 2009
heeft Avonturijn de activiteiten van peuterspeelzaal Peuterpret overgeno-
men. Hiermee geven wij vorm aan het beleidsvoornemen van het kabinet
om peuterspeelzalen en kinderopvang te harmoniseren.

Ormel zit al weer acht jaar in de Twee-
de Kamer en behoort tot de dertig
meest ervaren Kamerleden. Hij is on-
der meer woordvoerder Europese  Za-
ken, biotechnologie, dierenwelzijn en
diergezondheid voor het CDA. 
Ook is hij voorzitter van de Kamer-
commissie Buitenlandse Zaken. 
In de afgelopen kamerperiode heeft
de voormalige dierenarts nadrukke-
lijk gevraagd om aandacht voor de
Achterhoek. Er zijn ministers naar de
Achterhoek gekomen, hij heeft Ka-
mervragen gesteld en hij vroeg ook
aandacht voor de Achterhoek dat als
grensregio innovatief bezig is. Ook is
Ormel initiatiefnemer geweest van
een Achterhoekse avond in Nieuws-
poort. “Dat is goed opgepakt en heel
enthousiast onthaald”, weet hij. Sa-

men met een PvdA-collega heeft Or-
mel een wetsvoorstel voorbereid en in-
gediend, dat mensen die dieren mis-
handelen naast hun straf ook een ver-
bod kunnen krijgen om dieren te hou-
den.
“Die voorbereiding van het wetsvoor-

stel is erg ingewikkeld en kost veel tijd.
Ik ben er wel een jaar mee bezig ge-
weest”.
Ondanks dat Ormel al weer vele jaren
Kamerlid is, heeft hij het idee of hij
gisteren nog dierenarts was. “Dat
komt doordat ik mijn contacten blijf
onderhouden in Hengelo en omstre-
ken. Mensen weten me te vinden en
betrekken me
IN 

wat er lokaal gebeurt. Dat ik mijn lo-
kale wortels koester, vind ik als Twee-
de Kamerlid heel belangrijk”. 

In Den Haag weet men ook dat Ormel
dierenarts is geweest en dat hij uit de
Achterhoek komt. Als er iets speelt in
deze regio dan vragen ze aan Ormel
hoe het nou precies zit. “Jij woont
daar!, zeggen ze dan. Dan merk je
weer hoe belangrijk het is dat iemand
uit de Achterhoek in Den Haag zit. Ik
ben natuurlijk een nationaal politi-
cus, maar ik verloochen mijn afkomst
niet”. Ormel merkt hoe belangrijk het
is dat de stem van het platteland ge-
hoord wordt. “En zeker het nuchtere
Achterhoekse boerenverstand. Als ik
hoor wat sommige partijen over die-
ren zeggen, dan denk ik weleens: waar
hebben ze het over. Ik zie wel een we-
zenlijk onderscheid tussen mens en
dier. Door de moderne stadsmens uit
de Randstad wordt dat steeds minder
gezien”, zegt Ormel cynisch. 
De CDA-politicus heeft veel ambitie en
passie om de komende periode er vol-
op tegenaan te gaan. “Ik wil graag op-
komen voor zaken waar ik me druk

over maak en waarvan ik merk dat
mensen zich daar ook druk over ma-
ken. Kamerlid is een drukke baan. Het
is een offer voor mijn gezin en met na-
me voor mijn vrouw. Ik respecteer dat
heel erg en dankzij haar kan ik dit
werk doen”. 
Als het aan Ormel ligt zou hij wel mi-
nister willen worden. “Dat lijkt me
best wel wat. Maar je bent afhankelijk
van de uitslag van de verkiezingen. In
deze tijd met de dierziektecrisis en
ook met ziekte van dieren die op men-
sen overgaan en dus ook een risico
zijn voor de volksgezondheid, zou het
misschien best wel eens goed zijn dat
een dierenarts minister van landbouw
wordt. Ik heb wel ambitie maar ik
vind het ook prachtig om volksverte-
genwoordiger te zijn”. 

Volgens Ormel gaan deze verkiezin-
gen écht ergens over. Er is een econo-
mische en financiële crisis die onge-
kend is. We voelen het nog niet zo,
maar het is er wel! “Daarnaast hebben
we te maken met ‘krimp’ in deze re-
gio. Er wordt door de partijen verschil-
lend tegen aangekeken hoe deze pro-
blemen opgelost kunnen worden. We
wonen in een hele mooie regio waar
veel perspectief en kracht in zit. We
hebben een prachtige woonomgeving,

we hebben naoberschap en we hebben
mensen die hard willen werken. Deze
regio wordt door Den Haag meer een
meer gezien als een innovatieve re-
gio”, weet Ormel. 

“Wat voor mij essentieel is, is de men-
selijke maat. In de Achterhoek kennen
we elkaar nog. Als er iets gebeurt weet
men elkaar te vinden. Dat is een groot
voordeel ten opzichte van de grote
massa mensen die min of meer gelndi-
vidualiseerd wonen in het westen van
het land. Dat moeten we koesteren. Te-
gelijkertijd moeten we oppassen dat
we ook geen openluchtmuseum van
onszelf maken”, waarschuwt hij. “Dat
kan door open te staan door innovatie
voor nieuwe ontwikkelingen. Wat dat
betreft zie je ook dat het bruist in de
Achterhoek. Denk aan het initiatief
over de glasvezelkabel en het initiatief
om te proberen een energieneutrale
Achterhoek te krijgen in 2020. Als dat
lukt zijn we een voorbeeld voor heel
veel andere regio’s en dat heeft weer
allerlei positieve bijeffecten. Daar wil
ik de komende periode voor gaan. Ik
hoop dat veel mensen gaan stemmen
op 9 juni en hun stem uitbrengen op
mij, op een Achterhoeker. Daarmee la-
ten ze zien dat het Achterhoeks geluid
in Den Haag gehoord wordt”.

CDA-er Henk Jan Ormel werkt met passie in Den Haag

"Achterhoek heeft door innovatie veel kansen"
Hengelo - Henk Jan Ormel staat op de twaalfde plek van de CDA verkie-
zingslijst. Hij hoopt met Achterhoekse voorkeurstemmen in de Tweede
Kamer te komen. De landelijke verkiezingen zijn op 9 juni. Ormel (54)
woont in het Gelderse Hengelo en is trots op de Achterhoek. Hij voelt zich
ook een echte Achterhoeker. Zijn agenda staat de komende weken vol met
afspraken. Ook voor Ormel is de campagnetijd begonnen.

Henk Jan Ormel is trots op de Achterhoek.

Ina is al een aantal jaren actief be-
zig met schilderkunst. Zo heeft ze
onlangs geëxposeerd in de Kapel
van Bronkhorst en ook tijdens de
Kunst10Daagse heeft ze in haar
woonhuis, samen met een drietal
andere kunstenaars, de nodige
werken laten zien. 
Haar werk hangt vaak tussen rea-
lisme en abstract in, waarbij bloe-
men een frequent onderwerp zijn.
Deze abstraherende manier van

schilderen, waarbij gebruik van
grote kwast en paletmes kenmer-
kend zijn, levert in combinatie
met het levendige kleurgebruik
kunstwerken op die makkelijk zijn
in te passen in het interieur. 
Hoewel er door haar activiteiten
inmiddels ook elders in het land
kunstwerken van Ina aan de muur
hangen, blijft ze het ‘t mooiste vin-
den om mensen in de omgeving
blij te kunnen maken met een
kunstig streekproduct. 
Tot 3 augustus kunnen een aantal
kunstwerken worden bekeken bij
De Zonnekamp, Magnoliaweg 34,
7021 ZX Zelhem. Zie ook www.ga-
leriebronkhorst.nl.

Expositie Ina Bijvank bij 
De Zonnekamp
Zelhem -Bij zorgcentrum De
Zonnekamp in Zelhem zijn de
komende twee maanden schil-
derijen te bezichtigen van Ina
Bijvank uit Steenderen.

Mantelzorger ben je wanneer je zorgt
voor iemand uit je directe omgeving.
Het kan gaan om zorg voor een de-
menterende ouder, een kind met een
beperking, of een partner met een
chronische ziekte of een psychische
aandoening. Om deze zorg goed vol te
houden is het goed er af en toe even
uit te zijn. Daarom organiseert het
Steunpunt MantelZorg van de VIT
Oost-Gelderland regelmatig activitei-
ten voor de mantelzorgers. Deze keer

is dat een wandeling op het landgoed
Hackfort. Hier zal een gids van het IVN
de mantelzorgers een rondleiding ge-
ven. 
Om 13.30 uur worden de deelnemers
op de parkeerplaats verwacht bij het
kasteel. Rond 15.00 uur is de afsluiting
van de middag met een kopje
thee/koffie bij de mantelzorgsalon
Bronckhorst in Partycentrum Lange-
ler, Spalstraat 5 in Hengelo. Aan deel-
name zijn geen kosten verbonden. Wel
is het nodig dat u zich opgeeft bij de
VIT Oost-Gelderland, 0573-43 84 00 of
via mail secretariaat@vitoost-gelder-
land.nl, graag voor 1 juni. Heeft u pro-
blemen met het vervoer? Laat het even
weten.

Dinsdag 8 juni

Uitstapje voor mantelzorgers
Hengelo - Op dinsdag 8 juni wordt
voor de mantelzorgers in de ge-
meente Bronckhorst een uitstapje
georganiseerd naar landgoed
Hackfort in Vorden.

Verder is er nog van alles te beleven op
de markt. Zo is er een levend-sjoelbaan
waar iedereen dus jong en oud aan
mee kan doen. De carnavalsvereni-
ging De Blauwe Snep staat met een
kraam om leden te werven. De dans-
garde van de carnavalsvereniging laat
enkele dansen. Verder hebben zij een

springkussen en een grabbelton en
kunnen de kinderen zich laten
schminken. 
Voor de muzikale omlijsting komt het
dweilhuisorkest Boerenkeppel een
aantal gezellige nummers brengen.
Daarnaast zal Ben Wissink verschil-
lende keren met zijn saxofoon zijn
muziek laten horen. Vanaf 16.00 uur
komt DJ Peter Zondag om er tot een
uurtje of acht een leuke after-party
van te maken aan de buitenbar en
naast de frietkraam.

Wilt u ook een kraam huren, bel dan
naar Angela 06-51935793.

Zondag 6 juni

Zomermarkt braderie 
en rommelmarkt
Drempt - Zondag 6 juni is het weer
zover dan organiseert het Dorps-
huis Drempt een zomermarkt met
braderie en rommelmarkt en voor
de kinderen een speelgoed-kleed-
jesmarkt. De markt begint om
10.00 uur en duurt tot 16. 00 uur.
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Dat de reünie destijds zo’n succes
werd heeft er toe bijgedragen dat
veel betrokkenen ook nu weer erg
enthousiast geworden zijn. In het na-

jaar van 2009 is een commissie be-
staande uit acht enthousiaste men-
sen in het leven geroepen. De groep
is samengesteld uit (oud)leerkrach-

ten, (oud) leerlingen en (oud) OR le-
den. De afgelopen wintermaanden is
men druk bezig geweest met het ach-
terhalen van adressen. De hulp van
een vijftigtal oud leerlingen was
daarbij onontbeerlijk. Een dank-
woord is daarom zeker op zijn plaats.
Het uiteindelijke resultaat was dan
ook overweldigend: Ruim 1.500
adressen staan op papier. In april
werden de uitnodigingen verzonden.
Iedereen heeft het feestprogramma
inmiddels kunnen lezen.

Een feestprogramma met ‘Voor elk
wat wils’: De school is opengesteld er
staat een grote tent op het plein, er is
muziek, er is een tentoonstelling, er
worden films en dvd’s gedraaid, er
worden groepsfoto’s gemaakt en een
dvd die besteld kan worden. En na-
tuurlijk wordt er gezorgd voor de in-
wendige mens. De commissie weet
niet helemaal zeker of echt alle be-
trokkenen een uitnodiging hebben
ontvangen. Soms is er een verkeerd
adres gevonden of soms helemaal

geen adres. In dat geval: U kunt zich
altijd nog aanmelden via de website
van de school: www.rozengaardswei-
de.nl. Ook kunt u de school bellen.
De aanmeldingen stromen inmid-
dels binnen. We willen alle mensen
die zich willen aanmelden vriende-
lijk verzoeken om dat voor 30 juni
a.s. te doen. Dit in verband met de
verdere voorbereidingen. 
Het kan haast niet anders: zaterdag 4
september wordt vast een heel bij-
zondere dag!

Reünie OBS Rozengaardsweide
Hengelo - Op zaterdag 4 september aanstaande wordt er in en rond de
obs Rozengaardsweide aan de Rozenstraat in Hengelo een reünie geor-
ganiseerd. Een reünie voor alle oud- leerlingen, leerkrachten, OR en MR
leden. Dit om het 125 jarig jubileum van de school te vieren. Het is na-
melijk zo, dat de oude school aan de Ruurloseweg in 1885 gebouwd
werd. Veel mensen hebben vast nog in hun herinnering dat in 1985 het
100 jarig jubileum gevierd werd. Ruim duizend reünisten beleefden
destijds een onvergetelijke dag.

De heer Marcel Leferink opende de
avond en gaf het woord aan Johanna
Prick. Zij woont in Vorden en zit voor
D66 in de gemeenteraad van Bronck-
horst. “U bent hierheen gekomen om
u te laten informeren over de moge-
lijkheden van een glasvezelaanslui-
ting naar uw woning of naar uw be-
drijfspand,” begint zij. “En wat ik u wil
vertellen is waarom ik vanuit mijn po-
litieke achtergrond voor een snelle in-
ternet verbinding ben.” 
Zij noemde zomaar enkele van de
punten uit het programma van haar
partij: onderwijs, een leven lang leren,
innovatie en ondernemerschap, za-
ken die gebaat zijn bij de nieuwste
technologie. Met daarnaast eveneens

de ontwikkelingen in de zorg en de
overheidsdienstverlening. 
“Door te vernieuwen, te hervormen en
te investeren wil D66 van een verzor-
gingsstaat naar een ontplooiingsmaat-
schappij: mensen moeten hun eigen
kracht ontdekken. Zoveel mogelijk
zelf doen. En het dan pas aan een an-
der of aan de overheid vragen. Wat
mensen voor zichzelf en anderen kun-
nen doen is veel belangrijker en effec-
tiever dan wat de overheid kan doen.
U bent bezig om zelf initiatieven te
ontwikkelen om glasvezelkabel bin-
nen uw bereik te krijgen. En dat past
naadloos binnen de visie van D66. Het
is ook de snelste weg om glasvezelka-
bel aangelegd te krijgen, Want de stra-

tegie van de kabelexploitant is: begin-
nen bij de basis: bij u, de toekomstige
gebruiker.” 
Die strategie is mogelijk omdat de ge-
meente de aanleg van deze kabels in
principe moet gedogen, dit staat in de
telecommunicatiewet. Gemeentes
werken uiteraard wel samen met de
kabelexploitant, maar dan gaat het
vooral om de planning van het grond-
werk en de plaatsing van schakelkas-
ten. Voor de vraag of glasvezel wordt
aangelegd gaat het er buitengewoon
democratisch aan toe: dit kan als 40%
van de huishoudens meedoet. 
“In de initiatiefgroep hebt u enthousi-
aste en deskundige voortrekkers. Ik
heb er alle vertrouwen in dat zij ook u
enthousiast zullen weten te maken
voor dit project, waar u als burger uw
voordeel mee kunt doen, maar waar-
door ook de gemeente aantrekkelijker
wordt als vestigingsplaats voor nieuwe
ondernemers,” besluit Johanna Prick. 
Glashart volgde hierna met een uit-
eenzetting over glasvezel, waarna in
groepjes nog volop werd nagepraat.
Een schotelbezitter zag het overstap-
pen op glasvezel niet zitten als een
meerwaarde. Maar de introductie van
web tv die aanstaande is, zal ook de sa-
tellietbezitters in verlegenheid gaan
brengen. 
Ook maakte men bezwaar dat bij over-
stappen op andere providers weer ge-
wisseld moet worden van email adres.
Dat is inderdaad nodig, maar het hos-
ten van een eigen domein met e-mail-
adressen is hiervoor een oplossing op
langere termijn. Een van de drie pro-
viders denkt er overigens aan deze
service gratis te gaan aanbieden bij
het afsluiten van een contract. 

De tweede informatieavond in Vorden
vond plaats op 31 mei, eveneens bij
Hotel Bakker.

Start Glasvezelproject in Vorden

Volle zaal bij Hotel Bakker

Vorden - In de Zaal van Hotel Bakker verzamelden zich dinsdag 25 mei jl.
circa 160 mensen, die gelnteresseerd waren in de informatie over het glas-
vezelproject. De avond was georganiseerd door de initiatiefgroep van
Vorden en werd geopend door de spreekstalmeester van de werkgroep
Vordenopglasvezel, de heer Marcel Leferink. Gastspreker was mevrouw
Johanna Prick, gemeenteraadslid voor D66 en inwoner van Vorden.

DE UITSLAGEN
Op zaterdag behaalden de volgende
amazones een prijs.
Carlijn Slijkhuis behaalde in de klasse
L1 met Aime 2 keer een 2de prijs met
188 en 206 punten. Hester Slegt be-
haalde met Zingy een 2de en 3de prijs
in de klasse L2 met resp. 196 en 194
punten. Chris van Dijk reed ook in de
L2. Hij behaalde een 1ste en 5de prijs
met 197 en 187 punten. Marina Go-
tink behaalde met Zapp een 1ste en
2de prijs met resp. 191 en 201 punten.
Dit deed zij in de klasse M1. Iris Beren-
pas reed met Walencia in de klasse
M2. Ze werd 4de met 181 punten. Li-
sanne Schippers reed met Mister Ma-
cho in de klasse Z2. Ze werd 5de met
208 punten. Op zondag reden de po-
ny's. Imke Woerts reed hier met haar
pony Esly. Ze reed in de klasse B Cat.
D/E. Ze behaalde een 6de prijs met 185
punten.

Op maandag reden weer de paarden.
Anita Berenpas reed hier met haar Wa-
lencia in de klasse M2. Ze behaalde
een 1ste en 2de prijs met 192 en 187
punten. 
Ook Lisanne Schippers deed weer mee
met haar paard Mister Macho. Ze be-
haalde een 1ste prijs met 288 punten
in de klasse Z2.

Ook werd er in het pinksterweekend
een wedstrijd te Geesteren georgani-
seerd.
Marina Gotink en Chris van Dijk de-
den hier mee. Ook hier vielen ze weer
in de prijzen.
Chris behaalde een 2de prijs met 187
punten, in de klasse L2.
Marina behaalde 2 keer een 1ste prijs
met resp. 201 en 209 punten, in de
klasse M1.

Afgelopen weekend werd er een wed-
strijd te Winterswijk georganiseerd.

Joanne Pellenberg behaalde met San-
tos een 6de prijs met 191 punten. Dit
deed zij in de klasse L2. Mandy Gotink
deed mee in het L springen. Ze behaal-
de hier een 5de prijs.

L.R. en P.C. de Graafschap
Vorden - In het pinksterweekend
werd het grote concours de Achter-
hoekse Paardedagen te Zelhem ge-
organiseerd. Dit is een 3-daags eve-
nement. Het was prachtig weer en
er werd goed gereden.

Het 1-2tje van Chevrolet loopt tot eind
juni. "Iedereen die in die periode bij
ons een nieuwe Chevrolet aanschaft,
hoeft de helft van de aanschafwaarde
van de auto pas over twee jaar te beta-
len. En dat ook nog eens zonder dat er
rente in rekening wordt gebracht," ver-
volgt de heer van der Zanden. "De eer-
ste helft van de betaling kan boven-
dien in de vorm van het inruilen van
de huidige auto. Dus met een beetje
geluk hoeft de portemonnee niet eens
open."

1-2TJE CAMPAGNE
De Spark is één van de meest comfor-
tabele en praktische auto's in zijn klas-
se. Dit nieuwste Chevrolet-model is
standaard voorzien van onder andere
ABS, stuurbekrachtiging, zes airbags,
vijf zitplaatsen en vijf deuren.  

Deze Chevrolet kenmerkt zich door
veel binnenruimte, vijf deuren, een
complete uitrusting en een modern
uiterlijk.

Een ijzersterke propositie in de
Chevrolet 1-2tje campagne is ook de
Cruze, de fraai gelijnde compacte mid-
denklasser van Chevrolet die design,
kwaliteit en een uitgebreide uitrus-
ting uitstekend combineert. De Cruze,

die vijf sterren behaalde tijdens de
zware EuroNCAP botsproeven, is on-
dermeer uitgerust met zes airbags,
Electronic Stability Control en aircon-
ditioning. 
De heer van der Zanden van Chevro-
let-dealer Groot Jebbink: "De Cruze is
nog maar kort op de markt en kan
zich nu al verheugen in een grote be-
langstelling. In de 1-2tje campagne be-
hoeft de klant eerst € 8.998 te betalen,
waarna het resterende bedrag pas over
twee jaar behoeft te worden voldaan."

AVEO MET LPG EN NAVIGATIE
VOOR € 995,- 
De Aveo met LPG is het interessante al-
ternatief voor de zg. Belastingvrije' au-
to's. Tanken voor ongeveer € 30,- is een
groter voordeel dan vrijstelling van
motorrijtuigenbelasting. Het omslag-
punt ligt al bij circa 6.000 km per jaar. 

Chevrolet heeft in Europees verband
een samenwerkingsverband gesloten
met de toonaangevende leverancier
BRC voor de levering van LPG installa-
ties. Deze installaties zijn met goed-
keuring en medewerking van de fa-
briek ontwikkeld waardoor volledige
fabrieksgarantie in stand blijft.

Ter afsluiting nogmaals de heer van
der Zanden: "Wij verwachten dat, me-
de door de huidige economische om-
standigheden, steeds meer automobi-
listen er voor kiezen om met de auto
op vakantie te gaan. Een trend die wel-
licht wordt versterkt door de onzeker-
heden met het vliegverkeer door de as-
wolk. 

Het 1-2tje van Chevrolet biedt dan ook
een perfecte basis om nog vóór de va-
kantie een nieuwe Chevrolet aan te
schaffen op een financieel uiterst gun-
stige manier. In veel gevallen zal de in-
ruil al voldoende zijn om een nieuwe
Chevrolet te verkrijgen, terwijl het
resterende bedrag pas over twee jaar
behoeft te worden voldaan."

Aantrekkelijke actie
Chevrolet
Vorden - Bij Chevrolet-dealer Groot
Jebbink is tot eind juni een aan-
trekkelijke actie van kracht, waar-
bij de consument bij de aanschaf
slechts de helft van de catalogus-
prijs behoeft te betalen. Pas in 2012
hoeft het resterende deel van de
aanschafprijs - rentevrij - te worden
betaald. "Een betere start van de va-
kantie is niet denkbaar," zegt de
heer van der Zanden van de beken-
de Chevrolet-dealer uit Zutphen.
"Met deze campagne, die overigens
twee jaar terug uiterst succesvol
was, staat niets een heerlijke en on-
bezorgde autovakantie meer in de
weg."

De Dag van de Oude IJssel is een evene-
ment dat het verleden, het heden en
de toekomst van de Oude IJssel laat
zien én verbindt. Om 10.00 uur start
de officiële opening van het fietspad
op het kantoor van Waterschap Rijn
en IJssel (Energieweg Doetinchem).
Vervolgens varen de genodigden naar
Laag-Keppel waar gedeputeerde Harry
Keereweer de officiële opening zal ver-
richten. Langs de route van het nieu-
we fietspad worden drie 'themaplei-
nen' (verleden, heden en toekomst) in-
gericht. In de omgeving van Kasteel
Laag-Keppel wordt aandacht besteed
aan het rijke (cultuurhistorische) ver-

leden van de Oude
IJssel. Halverwege
het fietspad, aan
de oevers van de
Oude IJssel, staat
het heden cen-
traal. De activitei-
ten voor publiek
beginnen om 11.00
uur en eindigen
om 17.00 uur. Op
elk themaplein
zijn diverse activi-
teiten. Men kan
het fietspad fiet-
sen, maar ook per
boot de Oude IJssel
beleven. Organisa-
ties, verenigingen
en ondernemers die regelmatig activi-
teiten organiseren op of rond de Oude
IJssel, presenteren zich aan het pu-
bliek. Halverwege het fietspad vinden
demonstraties plaats, maar men kan
ook zelf in een kano stappen of mee-
doen met een excursie. In en bij het ge-
bouw van Waterschap Rijn en IJssel
aan de Energieweg in Doetinchem
wordt inzicht gegeven in hoe de toe-
komst van de Oude IJssel er uit zou

kunnen zien. Om 13.00 uur en 15.00
uur vinden daar rondleidingen door
het gebouw plaats. Bezoekers wordt
geadviseerd zoveel mogelijk per fiets
te komen. Parkeren kan het beste op
het parkeerterrein van Waterschap
Rijn en IJssel aan de Energieweg in
Doetinchem. Een volledig overzicht
kunt u vinden op de website 
www.oude-ijssel.nl. Deelname aan de
Dag van de Oude IJssel is gratis.

Dag van de Oude IJssel

Diverse activiteiten
Laag Keppel - Op zaterdag 5 juni
houdt het Waterschap Rijn en IJssel
samen met diverse partijen de Dag
van de Oude IJssel. Aanleiding voor
deze dag is de afronding van het in-
tegraal inrichtingsplan Oude IJssel
van Doetinchem naar Doesburg.
Niet alleen het fietspad Doetin-
chem - Laag-Keppel is klaar, ook zijn
er visplekken ingericht en aanleg-
steigers voor de recreatievaart aan-
gelegd en langs de Oude IJssel zijn
ecologische oevers gerealiseerd.
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Zoals eerder vermeld zullen de twee
heel diverse festivaldagen geopend
worden met veel spektakel vanuit de
Achterhoekse zwerken wat het aanwe-
zige publiek versteld zal doen staan.
Vervolgens zullen er vier heel promi-
nente gasten Reurpop openen door
middel van een regelrechte oerknal.
Deze vier mensen, te weten boer Jos
met Dycke en boer Peter met Hanneke
zijn allen bekend van Boer Zoekt
Vrouw en voelen zich vereerd om deze
opening te mogen uitvoeren.
Na de knallende opening om half ze-
ven zullen er in de 3 grote feesttenten
vele artiesten voor de bezoekers klaar

staan voor vermaak op maat. Bent u
liefhebber van rock 'n roll, dialect,
pop, soul, piraten of rockabilly? Nage-
noeg iedere bezoeker heeft de moge-
lijkheid een passende muziekstijl bij
hem/haar te vinden tijdens het Reurp-
opweekend.
Op zondag 13 juni hebben kinderen
t/m 12 jaar gratis entree. Voor deze ge-
legenheid is er een uitgebreid inge-
richte kindertent tot de beschikking.
Zo zal er in en rond deze tent een gro-
te zandbak, springkussen, ballenbak,
schommelschip en kinderdiscotheek
zijn. Zodra de kinderen uitgespeeld
zijn is er ranja met een snoepje om
weer op adem te komen.
Kortom, een uitgebreid programma
voor jong een oud op 12 en 13 juni in
Ruurlo. Weekendkaarten zijn enkel in
de voorverkoop en beperkt verkrijg-
baar. Dagkaarten zijn volop te verkrij-
gen, zowel in de voorverkoop als aan
de kassa. Voor informatie kan er altijd
gekeken worden op www.reurpop.nl

Reurpop, nog tien dagen
Ruurlo - Het einde van mei is reeds
gepasseerd waarmee de Reurpop-
maand zich aangemeld heeft. Over
een week zijn zichtbaar de voorbe-
reidingen in volle gang, de hoogste
tijd voor de actuele stand van za-
ken van het gezellige familiefesti-
val op 12 en 13 juni.

Sportcentrum AertoFitt zet zich graag
in voor goede doelen. Op deze dag
wordt aandacht geschonken aan twee
goede doelen: KNGF: deze organisatie
zorgt voor het opleiden van blindenge-
leidehonden en Energy4All: zij zetten
zich in voor kinderen met een energie-
stofwisselingsziekte. Er wordt van u
een minimale bijdrage van 5 euro per

activiteit gevraagd. Na de RPM/Spin-
ning/ PowerCycling Marathon kunnen
de deelnemers hun rug/benen/ kuiten
los laten masseren (bij Health Spa Ryo-
kan) voor 2,50 euro per persoon. Dit
bedrag is ook bestemd voor de twee
goede doelen. 

Het programma voor deze dag: 09.00 -
10.00 uur Yoga, 10.00 - 11.00 uur Body-
balance, 11.00 - 14.00 uur RPM, Spin-
ning en Power Cycling marathon en
om 14.15 -15.45 uur Zumba event. Het
is mogelijk om u voor deze activiteiten
op te geven bij sportcentrum AeroFitt
via marco@aerofitt.nl of bellen naar
0575-538425.

Opbrengst voor goede doelen

Summer Event 
bij sportcentrum AeroFitt
Zutphen - Zondag 13 juni organi-
seert sportcentrum AeroFitt aan
het meer bij Bronsbergen een Sum-
mer Event. Iedereen is van harte
welkom om deel te nemen aan de
activiteiten, kijken mag natuurlijk
ook!

Op donderdag 27 mei was de start
voor de eerste route op de Kranen-
burg. Een dag later was de start in
Wichmond en de laatste dag was de
start ’s middags om twee uur bij het
gemeentehuis in Hengelo. Op alle da-
gen was de route voor rolstoelers onge-
veer zes kilometer en voor de scootmo-
biels ongeveer vijftien kilometer. 

Op de derde en laatste dag vertrokken
ruim driehonderd deelnemers en zo’n
150 ‘duwers’ vanaf het gemeentehuis
richting Bekveld, het buitengebied
van Hengelo. Bij het bedrijf Wullink
Aardappelen was er een stop. Dweilor-
kest Joepie Blaozers uit Kilder zorgde
hier voor de vrolijke klanken. Bij aan-
komst op het gemeentehuis werden
de deelnemers ontvangen door het

college van Bronckhorst. Muzikale on-
dersteuning was er van muziekvereni-
ging Concordia. Tot slot werden de

medailles uitgereikt aan de sportieve
deelnemers en kregen ze ook nog een
zonnebloem.

Veel animo rolstoel-wandeldriedaagse

Roll-Over Bronckhorst prachtig evenement!

Hengelo - De deelnemers en bege-
leiders aan de Roll-Over Bronck-
horst kijken met plezier terug op
het evenement. De rolstoel-wandel-
driedaagse is goed verlopen en het
weer werkte prima mee.

Meisjesportretten van Laheij worden
even subtiel en als speeldoosgeluid
zo fijn weergegeven op het doek,
naast de krachtige paarden van
beeldhouwer Sala. Tot 20 juni is het
werk van beide kunstenaars te zien
in Galerie A-quadraat aan de Mossel-
seweg 12a in Vorden.

Getekende bronzen paarden, zo ty-
peerde vanmiddag een bezoeker het
werk van Winneth. Een mooier com-
pliment is niet denkbaar. Het werk
van Winneth laat de grens tussen fi-
guratie en abstractie zien. Het me-
rendeel van haar paarden is gegoten
in brons, enkele in keramiek. Het stil-
leren van vormen is Winneth niet
vreemd. Zo zijn er kleine platte bron-

zen paarden die door een aantal vor-
men naast elkaar te plaatsen een
mooi stilistisch schouwspel opleve-
ren. De Tibetaanse optocht in brons
oogt alom bewondering, evenals
haar kleine papieren paardjes in de
vitrine.

De Amsterdamse Janneke Laheij
schildert portretten van vrouwen en
jonge meisjes met een verstilde in-
tense blik. Anders dan enkele van
haar tijdgenoten die jonge meisjes in
bijna onnatuurlijke gezichtsuitdruk-
kingen de wereld in laten kijken
houdt Laheij zich aan de realiteit.
Daarbij zijn de ogen van de gepor-
tretteerde daadwerkelijk de spiegel
van de ziel. Zij geeft weer hoeveel
mooie, verdrietige, vragende, vrolij-
ke en zelfverzekerde ogen wij dage-
lijks om ons heen zien. Janneke schil-
dert plooitjes rond ogen en mond en
laat zien hoe mooi ouder worden ei-
genlijk is, terwijl ons schoonheidsi-
deaal vraagt om plooitjes en lijntjes
zo snel mogelijk te verwijderen. Voor
info zie: www.galerie-a-quadraat.nl

Sala en Lahey 
in Galerie Aquadraat
Vorden - Bij binnenkomst in gale-
rie A-quadraat hoor je het tere ge-
luid van een speeldoos en bij het
zien van 22 paarden hoor je hun
bronzen huiden letterlijk tegen
elkaar schuren.Dat is de essentie
van deze verassende expositie in
de galerie.

Om te beginnen op 14 juni om 13.30
uur de wedstrijd Nederland- Denemar-
ken.

Daarna op 19 juni om 16.00 uur speelt
Nederland tegen Japan en als laatste
in de eerste ronde speelt Nederland te-
gen Japan op 24 juni om 20.30 uur.
Het café is steeds een uur voor de wed-
strijd geopend. Na elke wedstrijd hou-
den wij een happy-hour en dat wil zeg-
gen dat u een biertje of een frisje kunt
kopen voor 1 euro

WK op groot scherm in
Dorpshuis Drempt
Drempt - Alle wedstrijden van het
WK voetbal worden in het Dorps-
huis Drempt op groot scherm uit-
gezonden.

Back to MusicEvents heeft Back to the
Sixties in een formule gegoten, waar-
bij niet alleen de muziek een centrale
plaats krijgt maar ook de sfeer uit die
tijd. De muziek wordt door diverse
bands en artiesten gebracht. De hoofd-
act is de achtmansformatie Wood-
stockGeneration die de sixties/seven-
ties op een dusdanige, professionele
maar zeker ook enthousiaste wijze
neerzet dat stilzitten er niet bij past.
Tussendoor mijmeren in hoekje is dan
ook wel eens nodig om bij te komen
van al dit nostalgische spektakel.
De band WoodstockGeneration ken-
merkt zich door muziek te horen, te
zien en te voelen. “Als je Black Night
van Deep Purple speelt dan mag dat
zeker geen achtergrondmuziek zijn.
De band maakt er een stevige rock
van, trekt alles uit de kast en het pu-
bliek zal het weten”, zo zegt bandlei-
der Loek Goede. De band heeft twee
fantastische sologitaristen die je bij
‘Hocus Pocus’ het gevoel geven alsof je
Jan Akkerman hoort, zo stelde een be-
zoeker onlangs bij een optreden van
de band. Het zijn oude tijden die even
terugkomen. ‘With A Little Help’ van

Joe Cocker komt langs maar ook
‘Proud Mary’ van Tina Turner zet de
zaal gewoon op z’n kop. Voor de blues-
liefhebbers wordt ‘Roadhouse Blues’
neergezet en ‘Radar Love’ doet je den-
ken dat Golden Earring zelf is langs
gekomen. De band kent naast slag-
werk nog 4 instrumentalisten: basgi-
taar, 2 sologitaristen en een toetsenist.
Op vocaal gebied wordt de band on-
dersteund door 3 extra vocalisten. 
Nadere informatie over de band vindt
u op www.woodstockgeneration.nl

Magic Butterfly is een pop/rock cover-
band die de jaren ‘60 en ‘70 weer doet
herleven. De band trok als groepje tie-
ners eind jaren ‘60, begin jaren ‘70
met hun optredens door de Gelderse
Achterhoek. Sinds 2004 spelen de in-
middels 50-plussers weer samen en in-
middels trokken enkele leden zich te-
rug en werden vervangen door andere
50-plussers. Onder het motto ‘Let The
Old Times Rock’ wordt het publiek
meegevoerd naar die o zo mooie six-
ties met nummers van de Rolling Sto-
nes, Them, Marshall Tuckerband,
CCR, en natuurlijk onvervalste Rock &

Roll en Rockabilly muziek van legen-
des als Chuck Berry, Buddy Holly. 
Voor informatie kunt u de website
www.magicbutterfly.nl bezoeken.
Behalve muziek zal ook de sfeer die de
bezoekers deze bijzondere tijd laat
mee- of herbeleven. Er is een Nostalgia
stand met attributen en muziekclips
uit de sixties. En voor de ‘zoekers’ is er
een Meetingpoint waar je via een
‘plakkertje’ en een 06-nummer con-
tact kunt krijgen met vrienden van
weleer. Want ‘terug in de tijd’ bete-
kent vaak ook weerzien. Verder loopt
er tussendoor een troubadour rond
die je doet geloven dat je Bob Dylan of
Boudewijn de Groot voorbij hoort ko-
men. Deze zanger brengt de bezoekers
bij binnenkomst maar ook in de pau-
ze in de juiste muzikale sferen. Het
concert duurt van ongeveer 21.00 uur
tot ongeveer 01.00 uur. Kaarten kosten
€ 12,50 in de voorverkoop (Bonvrie en
Het Witte Paard) en aan de zaal € 15,-.
Kaarten reserveren kan via www.back-
tomusicevents.nl. Wilt u vooraf culi-
nair genieten dan biedt Het Witte
Paard u, voorafgaande aan dit Back to
the Sixties concert, voor de speciale
prijs van ¤ 18,50 (excl. Drankjes) een
koud/warm buffet aan. Koopt u in de
voorverkoop een kaartje in combina-
tie met het koud/warmbuffet dan be-
taalt u de gereduceerde prijs van to-
taal ¤ 30,--, (excl. Drankjes). Bel of mail
voor deze combinatie even naar het
Witte Paard, tel. 0314-621227 of via
email op info@hetwittepaard.nl

Magic Butterfly voor de regionale inbreng

Back to the Sixties met muziek en sfeer
Zelhem - Zaterdag 12 juni is zalencentrum ‘t Witte Paard in Zelhem het to-
neel van een spectaculair Back to the Sixties concert. De muziek uit de ja-
ren zestig, met een knipoog naar de jaren zeventig, is nog helemaal in.
Dat blijkt wel uit de media-aandacht, vooral via radio en tv, maar ook in
de retro cultuur als je kijkt naar mode en meubilair. Het is zeker geen con-
cert voor alleen ‘de oudjes’, want Sixties/Seventies zijn helemaal in en het
is zeker geen hype. Rock, soul, blues en beatmuziek trekt jong en oud(er)
naar Back to the Sixties podia.
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BERENDSEN

Dealer van HOTRA en IFOR WILLIAMS
• Paardentrailers
• Aanhangwagens
• Vee- en kleinveetrailers
• Speciaalbouw
• Onderdelen
• Reparatie alle merken trailers

Hoefkensestraat 16a, Drempt.
Telefoon (0313) 47 63 11 / Mobiel 06-53842907

Paardentrailers
Aanhangwagens

Omheiningen

Verkoop • Reparatie
Omheiningen • Paardestallen

Verkoop en plaatsing van
alle soorten omheiningen

Dealer van Huzen en Patura.

Schotel Stuk?
Bel Rowi Elektro voor
vakkundige reparaties

Tel 0575-467437 of digitaal aanvragen 
op www.rowielektro.nl

Zelf sleutelen? Wij hebben meer dan
2 miljoen onderdelen, van telefoon accu 
tot wasautomaatdeur online op voorraad. 

Binnen 24h geleverd.
Kijk ook voor de weekaanbieding op 

www.rowielektro.nl

BOUWEN
modern - karakteristiek - historisch

Timmer- en aannemersbedrijf De Vries 
is een traditierijke onderneming met 
meer dan 130 jaar ervaring in de bouw.
Kennis van generaties heeft ons een 
grote voorsprong gegeven.
Ervaring en vakmanschap verruimen 
de mogelijkheden, zonder daarbij

groei en ontwikkeling in te perken. 
Kunde en kennis over oude en nieuwe 
technieken in nieuwbouw, verbouw, 
renovatie en onderhoud sluiten soepel 
aan bij de specifieke wensen van de 
opdrachtgever.
Het beste bewijs daarvan is ons werk!

Nieuwbouw modern Nieuwbouw karakteristiek Restauratiewerk

Anno 1879

Advies voor uw 
onderhouds- en/of

restauratieplan

Erkend
Restauratie Bouwbedrijf

Vakmanschap - passend bij uw wensen

Zelhemseweg 14 - 6999 DN Hummelo - Tel. 0314 381248
www.devrieshummelo.nl - info@devrieshummelo.nl

De Molenkolk
• Exclusief sierhekwerk

• Inrijpoorten

• Automatische poorten

• Bestaande poorten aanpassen 
(o.a. elektrische bediening)

• Restauratie hekwerk

• Maatwerk
Gerrit Jolink

Molenkolkweg 39, 7221 AH Steenderen
Tel. (0575) 45 16 84 / (06) 30 20 19 06

de.molenkolk@planet.nl
www.demolenkolk.nl

...metsmaak ingericht!
Bruggink. Een badkamer naar wens.
Een badkamer moet passen bij uw stijl van

werken, wonen en ontspannen. In onze show-

room vindt u een ruime keuze in stijlen, de

laatste trends en de nieuwste technieken.

Onze adviseurs ontwerpen samen met u een

inrichting naar uw wensen. Meer inspiratie op:

www.bruggink-bv.nl.

Molenweg 11 7055 AW Heelweg/Varsseveld
T 0315 24 29 29 www.bruggink-bv.nl

Beltrumsestraat 34 Groenlo | Raadhuisstraat 27 Hengelo

KORTING op
alle kinderschoenen20% m.u.v.

slippers
sandalen

WKschoenen

Kwekerij Het Bloemenhuisje
voor al uw bloemen in en om de tuin, terras en balkon

zoals hangpotten 25 cm diverse soorten 5,75

Stekplanten 13 cm    per stuk 1,75   of 10 voor 15,00

zoals petunia, verbena, lobelia en nog veel meer.

Zaaiplanten 24 stuks per bak  5,50

Zaaiplanten in pot 9 cm per stuk 0,40   of 15 voor 4,95

Zaaiplanten 10 stuks in bakje  2,40   of 2 bak voor 4,25

Terras rood pot 20 cm             per stuk 2,50

Sunvallia rood en rose en donker rood per stuk 6,95

U kunt ons vinden tussen Zelhem en Halle vanuit de Halseweg bij afslag
garage Vruggink, Jolinkdijk en afslag 3 links Boldijk, na 800 m rechts.

Kwekerij  Het Bloemenhuisje
Boldijk 5b
7021 JA Zelhem
Tel. (0314) 36 04 21

Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag van
9.30 tot 18.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot
16.oo uur.

KENNISGEVING

Bodemverontreiniging Beemsterweg (Slibdepot Eldrik) 
in Eldrik, gemeente Bronckhorst
Bij Gedeputeerde Staten van Gelderland is op 18 januari

2010 door Waterschap Rijn en IJssel een melding op 

grond van de Wet bodembescherming ingediend.

Waterschap Rijn en IJssel heeft een saneringsplan 

ingediend waarin staat hoe men de verontreiniging aan 

de Beemsterweg (Slibdepot Eldrik) in Eldrik, gemeente 

Bronckhorst gaat aanpakken. De verontreiniging zal 

worden afgedekt met een leeflaag. De locatie wordt 

hiermee geschikt gemaakt voor de functie weiland.

Op 13 september 2002 hebben wij reeds vastgesteld 

dat het hier gaat om een niet urgent geval van ernstige

bodemverontreiniging.Wij zijn van plan in te stemmen 

met het saneringsplan.

Belanghebbenden krijgen de gelegenheid om hun mening 

te geven over het voornemen om in te stemmen met 

het saneringsplan.Vanaf 7 juni 2010 tot en met 18 juli

2010 kunt u daarom het ontwerpbesluit waarin dit 

voorstel staat, en alle bijbehorende gegevens bekijken.

U kunt dat doen in het informatiecentrum van het 

Huis der Provincie, Markt 11 in Arnhem of via 

www.gelderland.nl onder Actueel - Bekendmakingen 

door bij Kenmerk GE025600022 in te vullen.

Tot en met 18 juli 2010 kunt u uw zienswijzen 

toezenden aan:

Gedeputeerde Staten van Gelderland,Afdeling 

Vergunningverlening/Team Bodem&Nazorg, Postbus

9090, 6800 GX Arnhem.

Wilt u meer weten?
Bel het Omgevingsloket, telefoonnummer

(026) 359 99 99.

Arnhem, 28 mei 2010

zaaknummer 2010-001143 / GE025600022

Gedeputeerde Staten van Gelderland

C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koningin

P.P.L. van Kalmthout - Secretaris
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Wilma daarover: ‘ Twee jaar geleden
heeft de GGD Gelre Yssel in de ge-
meente Bronckhorst een onderzoek
ingesteld om te traceren hoeveel een-
zame mensen er hier zijn. Uit dat on-
derzoek is gebleken dat vier procent
van de 41 procent eenzame mensen
boven de 55 jaar, in de categorie ‘zeer
eenzaam ‘ vallen. Dat zijn in Vorden
circa 60 personen ( mannen/ vrouwen
). Een groot aantal. De Stichting Wel-
zijn Vorden werd benaderd met het
verzoek om te kijken hoe deze mensen
uit hun isolement gehaald kunnen
worden. Voor deze pilot heeft de ge-
meente Bronckhorst een subsidie be-
schikbaar gesteld’, zo zegt Wilma
Berns, die wat het Eenzaamheidpro-
ject betreft, het stokje heeft overgeno-
men van Louise van Uden.
Laatstgenoemde heeft zich naast haar
‘normale ‘ werkzaamheden als coördi-
nator Welzijn Ouderen, veelvuldig be-
zig gehouden met het vooroverleg van
het project . Vervolgens is Wilma
Berns keihard aan de slag gegaan en
heeft zij inmiddels een concept nota
over deze materie geschreven. De ko-
mende tijd wordt de nota met alle be-
trokken instanties ,waaronder ook de
gemeente Bronckhorst , besproken.
Wilma: ‘ We hopen dan in september
bij de Stichting Welzijn Vorden te kun-
nen starten met een ‘meldpunt’ voor
deze ouderen. Helaas komen in alle
geledingen van de maatschappij een-
zame mensen voor. Dat kan door aller-
lei oorzaken zijn : bijvoorbeeld er valt
een partner weg, of men krijgt een li-
chamelijke beperking, waardoor men
niet meer mobiel is. 
Kinderen die niet, nauwelijks of bijna
helemaal niet meer bij vader en/of
moeder op bezoek komen. Allemaal
gebeurtenissen die een mens een-
zaam kan maken. De vraag is, hoe
spoor je deze mensen op. Wat kun je

eraan doen om ze uit hun isolement
te halen. Wanneer we straks over het
meldpunt beschikken en de mensen
melden zich inderdaad , dan is het
van groot belang om eerst in kaart te
brengen waar men behoefte aan
heeft. Ons uitgangspunt is het geven
van onafhankelijk advies. Dat vereist
veel tact en wijsheid. Wij zullen er al-
les aan doen om iets voor deze catego-
rie mensen te kunnen betekenen’, zo
zegt Wilma Berns.

Wat betreft haar taak als ouderenadvi-
seur ( het ‘nieuwe gezicht ‘ in Vorden )
houdt Wilma iedere maandag/ woens-
dag/ vrijdag van 8.30 uur tot 10.30 uur
spreekuur. Ouderen kunnen dan zo-
maar met vragen om informatie over
bijvoorbeeld ook het uitlenen van
hulpmiddelen e.d. in haar kantoor bij
de Wehme, Nieuwstad 32 in Vorden
binnen lopen of kunnen een afspraak
met haar maken ( 0575- 553159 of mo-
biel 06- 22929630 ). Ook kan men haar
per e- mail w.berns@sswb.nl bereiken.
Wilma Berns ( getrouwd, twee kinde-
ren )heeft vele jaren ervaring op het
gebied van ouderenzorg e.d. Daarover
zegt ze: ‘ Na de Havo heb ik in het vroe-
gere Spittaal in Zutphen de opleiding
verpleegkundige A gevolgd. Vervol-
gens ben ik bij een woon – en zorgcen-
trum in Zutphen aan de slag gegaan.
Daar heb ik 16 jaar gewerkt. Onder
meer als verpleegkundige, begelei-
ding van leerlingen en stagiaires, be-
zig gehouden met management e.d. 
In de periode dat mijn kinderen wer-
den geboren, ben ik bewust minder
gaan werken. Ook heb ik gedurende
vijf jaar als activiteiten begeleidster
van dementerende ouderen gewerkt.
Proberen om het deze mensen naar de
zin te maken. Prachtig werk en als dat
lukt geeft dat veel voldoening’, zo zegt
Wilma die de afgelopen vijf jaar de

functie van cliëntenadviseur heeft ver-
vuld. En thans dus druk bezig met het
opzetten van het Eenzaamheidproject
in Vorden. ‘Een nieuwe uitdaging,
waarin ik graag al mijn energie stop’,
zo zegt ze.

Opstarten project Eenzaamheid

Wilma Berns: “Eenzame mensen
uit hun isolement halen”

Vorden.- Wilma Berns staat sinds enkele maanden voor een bepaald aan-
tal uren in de week, op de loonlijst van de Stichting Samenwerken Welzijn
Bronckhorst (SSWB ). Een deel van haar tijd wordt ingevuld als ouderen-
adviseur bij de Stichting Welzijn Vorden. In de resterende uren houdt zij
zich momenteel bezig met het opstarten van het Eenzaamheidproject,
een ‘pilot ‘ , dat wanneer het allemaal goed verloopt, in de gehele gemeen-
te Bronckhorst zal worden opgezet.

Het bedrijf begon vijftig jaar geleden
met het verzorgen van koffieautoma-
ten en aanverwante artikelen voor be-
drijven. Nu verzorgt Coffee Fresh West-
hoff met ruim 70 medewerkers het fa-
cilitaire aspect bij duizenden bedrij-
ven en instellingen in het midden en
oosten van het land. De verbouwingen
in het pand laten zien dat ook in deze
tijden bedrijven zich flink kunnen
ontwikkelen en kunnen groeien. Be-
halve een open ontvangstruimte, waar
de klant hartelijk wordt ontvangen, is
de showroom vernieuwd. De ruimte is
in oppervlakte verdubbeld, waardoor
alle modellen koffieapparaten ten-
toongesteld kunnen worden. Van een
klein apparaat voor op het directie-
kantoor tot aan een grote koffiema-
chine voor in de kantine. Daarnaast

zijn ook diverse snoep-, soep-, water-
en frisdrankautomaten te bezichti-
gen. Maar de showroom is niet het eni-
ge dat in oppervlakte is toegenomen.
Ook het magazijn is uitgebreid. Door
de oppervlakte te verdubbelen, is er
nu meer ruimte gecreëerd voor de op-
slag van aanverwante artikelen, zoals
suiker, frisdranken en schoonmaak-
middelen. Coffee Fresh Westhoff zegt
niet voor niets: altijd iets bij de koffie!
De uitbreiding zorgde ook voor de mo-
gelijkheid om bovenop het magazijn
meer kantoorruimte te creëren. Dit
was noodzakelijk, aangezien het per-
soneelsbestand flink is toegenomen. 

Op vrijdag 4 juni is er een Open huis
voor relaties en genodigden.

Coffee Fresh Westhoff

Vernieuwd

Drempt - Het familiebedrijf Coffee Fresh Westhoff aan de Rijksweg 20a
heeft een flinke stap vooruit gezet en wil dat graag aan haar relaties laten
zien. Na 2,5 jaar bouwen en verbouwen heeft het bedrijf nu een heel nieuw
en fris aangezicht gekregen. Het vernieuwde, maar toch herkenbare, logo
is een eerste bewijs dat het bedrijf met de tijd meegaat.

Erg uniek voor met name de (volwas-
sen) kinderen van de gastouders. "Mijn
moeder is op mijn diplomering ge-
weest, maar nu maak ik zomaar de di-
plomering van mijn moeder mee!'. 
1 januari 2010 is een nieuwe wet van
kracht gegaan; alle gastouders dienen
in het bezit te zijn van een diploma

helpende zorg en welzijn niveau 2 en
een EHBO certificaat volgens de richt-
lijnen van het Oranje Kruis. Dit bena-
drukt nogmaals dat gastouder zijn
een vak is! Na deze diplomering mo-
gen wij stellen dat alle huidige gastou-
ders van kinderopvang Avonturijn
hiermee voldoen aan de nieuwste ei-

sen die per wet gesteld zijn. Met trots
kunnen wij dan ook zeggen: wij heb-
ben alleen maar gecertificeerde gast-
ouders in ons bestand! 

Gastouders die alsnog geschoold wil-
len worden kunnen zich aanmelden
bij Kinderopvang Avonturijn. Wij bie-
den gastouders de complete scholing
en begeleiding aan op onze kosten.
Wij durven dan ook een 100% sla-
gingspercentage te garanderen! GOB
Avonturijn, gob@avonturijn.nl of
0573-458130 optie 3.

"Nu maak ik zomaar de diplomering van mijn moeder mee

Uitreiking diploma's

Ruurlo - Vol belangstelling van familie nam de laatste groep gastouders
van kinderopvang Avonturijn op 26 mei jl. hun diploma's in ontvangst.
Deze diplomering werd extra bijzonder, omdat in deze groep de jongste,
de oudste en de enige manlijke gastouder uit het bestand zich bevonden.
De jongste gastouder is 19 jaar en de oudste maar liefst 69 jaar.

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10 • Fax (0575) 55 10 86

WeeversdrukkerijPOSTERS
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In het Contact van vorige week is hier
uitgebreid aandacht aan besteed. Joze
van Asten, oud Ruurlose Gerry Toe-
vank, Theo Wierdsma, Mike Floris en
Yvon Taken zullen in deze week diver-
se boeiende lezingen geven met Egyp-
te, de Maya's en de mysteriën van de
Aarde als thema. Jolanda Pars geeft
poppenkastvoorstelling voor de jeugd.
Yvon Taken biedt een klankhealing,

een djembe workshop voor jong en
oud en twee Peuter en Muziek work-
shops aan. Sjef Taken laat tijdens de
open tuin middagen zien hoe een na-
tuurlijke tuin ontstaat en natuurlijke
kunst kunt creëren als je maar oog
hebt voor detail. Zaterdag 5 juni be-
looft een bijzondere dag te worden
met boordevol activiteiten en lezin-
gen. De week wordt op zondagmiddag
6 juni afgesloten met een benefit con-
cert met medewerking van o.a. Ama-
Zing, Jaben Fear en Persephony. Sa-
men bouwen aan regenboog bruggen
tussen werelden, culturen en religies
is samen bouwen aan een betere we-
reld. U bent van harte welkom om on-
ze plek te bezoeken!!! 
Het programma kunt u lezen op de
websites:   www.houseoflife.info en
www.hathorreizen.nl zie ook de affi-
ches in de winkels.

Voor telefonische informatie 
Yvon Taken 0573 45 24 36 - 
info@hathorreizen.nl.

Lezingen, presentaties en activiteiten

Egypte als thema"
Ruurlo - Van zaterdag 29 mei t/m
zondag 6 juni vindt in en om de
praktijk van muziektherapeute
Yvon Taken en de tuin van Sjef Ta-
ken aan de Muldersweg 3 in Ruurlo
"De week van Abydos" plaats met
de bedoeling geld in te zamelen
voor de Foundation House of Life
Abydos. Een stichting die de ont-
wikkeling van het Hotel Healing-
centrum House of Life in Abydos
ondersteunt en de arme families
uit dit dorp wil laten profiteren
van de aanwezigheid van dit cen-
trum.

DEELNEMERSVELD OP DE
KWART TRIATHLON 
Ook dit jaar mogen we Guido Gosse-
link weer als deelnemer begroeten. Hij
is tenslotte een voormalig inwoner
van Hengelo en houder van het par-
koersrecord. Guido werd Nederlands
kampioen triatlon op de midden af-
stand en de lange afstand. Ook werd
hij tweemaal Nederlands kampioen
bij de wintertriatlon. Hij was de zilve-
ren medaillewinnaar van het EK in
Fredericia (2003). 
Verder heeft voormalig top-triatleet
René Poppe, uitkomend voor loop-
groep Aart Stigter zich ingeschreven.
Half jaren negentig stopte Poppe met
de triatlonsport om enkele jaren later
het hardlopen weer op te pakken. Het
bloed kruipt uiteindelijk waar het niet
gaan kan. Als triatleet was hij inder-
tijd één van de sterkste atleten op de
halve triathlon. 
Bij de vrouwen zijn Saskia Bekhuis en
Marian van Hilst sterke deelneem-
sters.

Buiten deze deelnemers hebben zich
inmiddels ook een groot aantal ande-
ren ingeschreven.

DEELNEMERSVELD OP DE ACHT-
STE TRIATLON
Bij de achtste triatlon is Gert-Jan Lie-
fers een prominente deelnemer. Hij is
een Nederlandse atleet met als specia-
lisaties de 1500, 5000 meter en het
veldlopen. Hij werd 8e op de Olympi-
sche Spelen 2004 in Atheneen is hui-
dig nationaal recordhouder op de
1500 meter -1 eng mijl, 2000 meter en
3000 meter. Dit is slechts een deel van
de vele overwinningen die hij behaal-
de. Tegenwoordig is Gert-Jan als deel-
nemer te vinden bij duathlons en Ro-
land Besselink, ook een geboren en ge-
togen Hengeloër, heeft de triatlon van
Hengelo bij Gert-Jan aanbevolen. Het
wordt voor Gert-Jan dan ook zijn eer-
ste triatlon. Een hardloper die zich nu
gaat meten op de triatlon. 
Roland Besselink is zelf ook weer van
de partij. Roland, ook geen onverdien-

stelijke triatleet, is vanaf de beginja-
ren een constante deelnemer. Hij
neemt, evenals Gert-Jan Liefers, deel
aan de achtste triathlon.

AANMELDINGEN
Op dit moment zijn we de 200 deelne-
mers ook al weer ruim gepasseerd.
Wanneer de aanmeldingen zich zo
voortzetten dan komt er een moment,
dat we de inschrijving stop moeten
zetten. Het inschrijven is nu alleen
nog maar via na-inschrijving mogelijk. 

GEZAMENLIJKE START VOOR
VROUWEN OP DE ACHTSTE TRI-
ATLON
Op verzoek van enkele deelneemsters
in 2009 heeft de organisatie van de tri-
atlon in Hengelo Gld. besloten op de
achtste triatlon een gezamenlijke start
voor vrouwen te doen. Dit komt goed
uit, omdat er zich op die afstand 36
vrouwen hebben aangemeld en we
dus één startgroep kunnen vormen.
De website van de Stichting Triathlon
Hengelo kun je bezoeken, als je dat al
niet gedaan hebt, op www.triathlon-
web.nl/triathlon-hengelo.gld. Hier zal
ook het nieuws over de triatlon van
2011 worden geplaatst. Na het evene-
ment worden de uitslagen, zo moge-
lijk dezelfde dag, op de site gezet.

Zondag 13 juni

Sterk deelnemersveld Triathlon
Hengelo - Het jubileumjaar 2009, waarin de 20ste triatlon van Hengelo
Gld. werd gehouden was een groot succes. Hoewel het aantal deelnemers
in Hengelo altijd een constante factor is geweest, passeerden we in het ju-
bileumjaar de 225 deelnemers. In de jaren daarvoor schommelde dit aan-
tal altijd tussen 150 en 200 deelnemers. Zondag 13 juni wordt de 21e edi-
tie van de triathlon in Hengelo Gld. gehouden.

Op het sportcomplex van de voetbal-
vereniging Vorden (en ook daarbuiten
in de bosrijke omgeving) hield het be-
drijf AVIKO zaterdag de ‘Avikolympics
‘. Daar werd op organisatorisch gebied
een visitekaartje afgegeven ! Een sport-
festijn voor alle personeelsleden van
het bedrijf, partners en kinderen. De
opening op het hoofdveld van de voet-
balclub deed de plechtigheid destijds
in 2008 in China verbleken. Hier in
Vorden waren atleten aanwezig die er
voor wilden gaan. Natuurlijk was er
vlak voor alle evenementen een do-
pingcontrole ! Een overbodige contro-
le, want zoals men reeds van te voren
kon voorspellen, van het gebruik van
verboden middelen was geen sprake !
Wel had één van de artsen van het in-
ternationale dopingcomité geconsta-
teerd dat er bij een aantal sporters ‘ pa-
tatresten’ in het bloed voorkwamen. .
Bij nader onderzoek bleek: niets aan
de hand. Integendeel zelfs. ‘Patat’ zo
bleek uit de annalen op het hoofdkan-
toor van de Aviko, belnvloedt namelijk

op positieve wijze de sportprestaties
van de atleten. De heren van de do-
pingcontrole dropen vervolgens be-
schaamd weer naar Lausanne af ! In to-
taal waren er op deze zaterdag zo’n
700 personen (deelnemers, partners,
kinderen, aanwezig. En zoals het bij
Olympische Spelen hoort: op tijd be-
ginnen. Zo dus ook bij de Avikolym-
pics. 
Klokslag 14.00 uur stonden de sporters
opgesteld. Op het hoofdveld de vijf
Olympische ringen met rondom de at-
leten in de kleuren geel, zwart, groen,
rood en blauw. Elke ring vertegen-
woordigde een thema in de letters van
AVIKO . De letter A stond voor Action
en Adventure, de V voor Variety, de I
voor Intensive Sports, de K voor Kids
en de O voor Outdoor. Terwijl fotogra-
ven vanaf een hoogwerker, de vijf rin-
gen met de deelnemers met de came-
ra vastlegden, kwamen er achtereen-
volgens twee koetsen, bromfietsers op
een Solex en atleten met ‘fakkels ‘ het
veld opdraven. Ze werden niet alleen

door de sporters maar ook door een
tribune vol met Oranje vrijwilligers
hartstochtelijk toegejuicht. 
De opzet van Avikolympics was een
initiatief vanuit het personeel van de
Aviko. De organisatie van deze dag
werd uitbesteed aan de voetbalvereni-
ging Vorden en het sportbedrijf Free
Wheel. Coördinator van het sporteve-
nement was Kees Jansen. Speaker
Marc van der Linden: ‘ Er werken van-
daag 150 vrijwilligers aan deze Aviko-
lympics mee, waarvan ongeveer 75
procent afkomstig van de voetbalclub
Vorden. Dit aangevuld met o.m. mede-
werkers van de volleybalvereniging
Dash, menvereniging In de Reep’n ,
Strada Sports, VRTC De Achtkastelen-
rijders, Run to Run en de Linedancers
uit Warnsveld’, zo vertelde hij. Trou-
wens de afgelopen week werd er door
een aantal leden van ‘ Vorden’ al heel
wat uurtjes op de accommodatie door-
gebracht. Bertus Golstein hierover: ‘
Wij hebben in de voorbereiding o.m.
speciale kabels aangelegd voor de ge-
luidsinstallatie. We hebben tevens van
de gelegenheid gebruik gemaakt om
gleuven te graven, om daarna meters
kabels (waterleiding) door te trekken
naar de achterkant van de tribune, zo-
dat wij daar ook een aansluitpunt heb-
ben’. 
Martin van de Ven, voorzitter van de

personeelsvereniging van de Aviko be-
dankte met name de voetbalvereni-
ging Vorden voor de organisatie, waar-
na hij samen met deelnemers en vrij-
willigers aftelde van tien naar één: de
Spelen konden beginnen . De Solex rij-
ders startten de motoren. De deelne-
mers aan de Nordic Walking trokken
de natuur in, de skeeleraars zetten
hun beste beentje voor. De deelnemers
aan het onderdeel Expeditie Aviko
mochten nog niet starten. Eerst een
vuurtje stoken, een fluitketel met wa-
ter op het vuur plaatsen. De groep
waarvan de fluitketel het eerst begon
te ‘fluiten’, mocht vervolgens als eer-
ste van start. Handigheid moet im-
mers beloond worden !
Met behulp van de vrijwilligers barstte
de Avikolympics vervolgens in alle he-
vigheid los. Allerlei sporten en spelle-
tjes zoals bijvoorbeeld: laserschieten,
klootschieten, nordic walking, koet-
sentocht, mennen, darten, volleybal,
hardlopen, mountainbiken, hand-
boogschieten, skeeleren et cetera. Ook
voor de kids waren er diverse spelle-
tjes georganiseerd. Hoogtepunt voor
hen o.m. het spectaculaire ‘boomklim-
men’ , een spar met een hoogte van 14
meter. Het klimmen gebeurde op het

zwembad onder het toeziend oog van
bedrijfsleider Timme Koster. De jeugd
genoot volop. Martin van de Ven : ‘ Het
uitgangspunt van de Avikolympics is
een dag van gezellig sporten. Niet ex-
treem, maar verrassend . Het gaat in
eerste instantie niet om winnen of ver-
liezen, maar gewoon om gezellig met
collega’ s bij elkaar te zijn’ . 
Kees Jansen, de ‘grote man’ bij deze
Avikolympics liep vergenoegd rond. ‘
Het kan niet beter, prachtige weers-
omstandigheden en enthousiaste
deelnemers. We hadden bij slecht
weer wel een ‘plan B’ voorhanden,
maar die kon gelukkig in de kast blij-
ven’, zo sprak hij. Na afloop van de
Spelen was er in de sfeer van de Olym-
pische ringen in de tent een buffet, die
de ‘hongerige ‘ sporters zich maar al te
goed liet smaken. Na het buffet kon
het gezelschap nog enkele uren gezel-
lig met elkaar napraten en luisteren
naar onder meer de Mr. Ivangh Band,
Gravity en Kas Bendjen. Oscar Ron-
deel, voorzitter van het projectteam
van de voetbalvereniging Vorden na
afloop: ‘Het was een geweldige happe-
ning, geen enkele wanklank, gewoon
super. Ik kijk er met heel veel voldoe-
ning op terug’.

Sport en spel en bovenal: gezelligheid troef

Avikolympics perfect verlopen!

Vorden - Vorden. De overheid en de NOC zijn al enkele jaren (en nog steeds)
volop bezig om te proberen in 2028 de Olympische Spelen naar Nederland
te halen. Dan is het tevens honderd jaar geleden (1928) dat de Spelen ook
in ons land werden gehouden. Of het gaat lukken blijft vooralsnog een
open vraag. Toch zal bij het internationaal Olympisch Comité inmiddels,
(na zaterdag) wel een lichtje zijn gaan branden, nu ze gehoord hebben dat
men in Vorden ook een toernooi op ‘ Olympisch niveau ‘ kan organiseren!

Olympische ringen

Oranje vrijwilligers in beeld

Boomklimmen een spectaculair gebeuren

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? NATUURLIJK OP WWW.WEBPAPER.NL
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Hij kwam als derde de eerste bochten
door. Kopman in de eerste ronde, Davy
Thoonen, maakte een foutje waarna
Roy Pouw en v. d Bunt hem voorbij
schoten. Vervolgens was er een hevig
duel om de eerste plaats tussen Pouw
en v. d. Bunt. HAMOVE rijder v. d. Bunt
zette Pouw onder druk zodat deze
foutjes begon te maken. Jerry strafte
dat af door er voorbij te gaan na drie-
kwart van de race. Hij reed daarna on-
bedreigd naar de overwinning. Pouw
werd nog wel tweede voor Thoonen.
Mick Jansen en Tasia Rodink allebei
ook uitkomend voor de HAMOVE wer-
den 4e en 7e in de race. 
In de supersport categorie waren de
vier leden Joey den Besten, Fabian
Heusinkveld, Jan Roelofs en Nick van
Nieuwenhuizen aanwezig. Den Besten
had een goede training gereden maar
kon dat helaas niet omzetten in een
mooi wedstrijd resultaat. Joey ging als
een speer van start en dook als derde
de eerste bocht in. Helaas, een paar
bochten verder schoof hij ongelukkig
onderuit. Het was de eerste rechtse
bocht en een andere rijder dwong
hem naast de ideale lijn te rijden.
Daardoor kwam hij op een vuil gedeel-
te van het circuit met als resultaat de
valpartij. MRTT/Hugen rijder Heusink-
veld werd 10e en was daar tevreden

mee. Performance Racing Achterhoek
rijder Jan Roelofs werd 13e en pakte
daarmee de eerste punten voor het
ONK. Van Nieuwenhuizen liet weten
dat er meer in had gezeten dan de 19e
positie. 
De op de Varsselring oppermachtige
HAMOVE rijder Bob Withag had zijn
dag niet en kwam niet verder dan een
5e plek in de klasse superbikes. De ver-
rassing van het weekend was Bas Win-
kel. Hij reed een goede race en werd
tweede op geringe afstand van thuis-
rijder Arie Vos. Vos vond het geweldig
om voor eigen publiek te winnen en
kon zijn geluk dan ook niet op. 

De publieke belangstelling in Oss was
groot, het bestuur was dan ook zeer te-
vreden na afloop. 
De Achterhoekse rijder Marijn Tiele-
mans wist met Hemelvaart op het cir-
cuit van Brno in Tsjechië een race te
winnen in de Dutch Ducati Dealer
Cup. Het was een mooie overwinning
voor hem op een van de mooiste ba-
nen in Europa. Aankomend weekend
zal er in het Belgische Oostende de
tweede race voor het IRRC worden ge-
houden. De eer voor de HAMOVE zal
hoog gehouden worden door Wim
Theunissen en PRA rijder Frank Bak-
ker.

Jerry v. d. Bunt wint ONK wegrace
Hengelo - Tijdens het pinksterweekend werd in Oss op het stratencircuit
Paalgraven in diverse klassen gestreden om het Open Nederlands Kampi-
oenschap wegracen. Jerry v. d Bunt pakte, net als twee weken geleden in
Hengelo, de overwinning in de 125-cc.

Winnaar Jerry v.d Bunt in Oss. foto, Henk Teerink

Ruim 100 re-enacters (acteurs) zullen
op een zeer realistisch manier hun rol
vervullen en spelen echte veldslagen
na compleet met knallende geweren
en rijdende voertuigen. Deze perfecti-
onisten op het gebied van uniformen
en uitrusting van zowel de Duitse
troepen als ook de Engelse, Canadese
en US troepen laten de bezoekers de
meest realistische geschiedenisles van
hun leven ervaren. Talrijke voertuigen
zoals Duitse BMW motoren, NSU ket-
tenkrad (half rups motor) en VW ku-
bel versterken het Duitse kamp. De Ge-

allieerde troepen hebben de beschik-
king over de Willys Jeep en de Dodge
en misschien een pantserwagen.

Zaterdagmorgen 12 juni om 10.00
uur: Veldslag dwars door het bos aan
de Handwijzersdijk te Hengelo Gld. te-
genover Camping Kom es An.  Zater-
dagmiddag 12 juni vanaf 13.00 uur:
Levende etalages rondom de kerk in
Hengelo Gld. met onder andere com-
pleet veldhospitaal in een oude sme-
derij en meerdere tenten met allerlei
militaire uitrusting en veel uitleg voor

de kinderen. Bevrijdingsexpositie
Thank you Tommy in het Achterhoeks
Museum 1940-1945.
Zondag 13 juni vanaf 11.30 uur: ‘De
Slag om de Achterhoek’ rondom de
Remigiuskerk in het centrum van
Hengelo Gld. Het programma wordt
drie keer opgevoerd. 12.00 uur, 14.00
uur en 16.00 uur.

Nieuw; tussen de veldslagen een op-
treden van de Starlight Sisters met ge-
zellige muziek uit de oorlogsjaren. In-
formatie op www.museum40-45.com
Na afloop van de veldslagen is er nog
meer vertier in Hengelo Gld. rondom
het slagveld zijn talrijke oude klassie-
ke Amerikaanse auto’s opgesteld van
het evenement Rockin Roll out.

'De Slag om de Achterhoek'

Geschiedenis komt na 65 jaar
opnieuw tot leven

Hengelo - Hengelo Gelderland gaat terug in de tijd met twee dagen leven-
de geschiedenis. Op zaterdag 12 en zondag 13 juni wordt in dit jaar van 65
jaar bevrijding de geschiedenis opnieuw tot leven gebracht. Een zeer rea-
listisch militair historisch openluchtspel genaamd: ‘De Slag om de Ach-
terhoek’

Foto www.museum40-45.com

Voor het wandelfestijn is veel belang-
stelling. Al meer dan tweehonderd
aanmeldingen zijn er binnen bij de
voorinschrijving. De wandelaars kun-
nen kiezen uit de routes van 5 en 10 ki-
lometer. Op dinsdag, de eerste dag,
gaat de route via het Hengelose bos
richting Regelinklaan (5 km) en de 10
km komt langs camping Wiemelink-
hof. Onderweg krijgen de wandelaars
een traktatie van de Plus en van de

Stichting Avondwandelvierdaagse. Op
woensdag loopt de route van de 10 km
eerst via Kervelseweg en Krommedijk
en dan samen met de 5 km via het
park van de Bleijke, Aaltenseweg-Gom-
pertsdijk terug naar het Pax terrein.
Onderweg worden de wandelaars ge-
trakteerd door Mart van Ons Huis en
door bakker Hekkelman. Donderdag
loopt de route door de Dunsborg en de
10 km komt bij de Markerplas langs.
Deze dag zal AH voor iets lekkers zor-
gen. En de vrijdag tenslotte, gaat het
richting Keijenborg waar bakker Heij-
erman de wandelaars opwacht voor
iets lekkers. Daarna loopt men terug
naar het Pax terrein waar de medailles
worden uitgereikt. 
Om ongeveer 20.15 uur wordt dan
weer vertrokken voor de intocht die
wordt begeleid door de muziekkorp-
sen Crescendo, Concordia en EMM. De
intocht gaat onder andere door de
Spalstraat en het eindpunt is weer bij
Pax.

Na jaren weer wandelfestijn in Hengelo

Avondwandelvierdaagse
start 1 juni
Hengelo - Na ongeveer 25 jaar
wordt er weer een avondvierdaagse
gehouden in Hengelo. De start is
op dinsdag 1 juni. Om 18.00 uur is
de opening door burgemeester
Henk Aalderink van de gemeente
Bronckhorst. Vanaf 17.45 uur kan
men zich nog inschrijven. Start en
finish van alle vier dagen is bij
voetbalvereniging Pax. Ook is het
mogelijk om één avond mee te lo-
pen. Hiervoor kunt u elke avond
vanaf 18.00 uur terecht.

Mocht uw fiets er tussen staan dan is
het belangrijk dat u het bewijs van
aangifte bij zich hebt Wanneer u nog
geen aangifte van diefstal hebt ge-

daan, maar wel uw gestolen fiets aan-
treft, dan dient u een bewijs van eigen-
dom te tonen. De politie gaat er van-
uit, dat veel mensen naar de kijkoch-
tend komen, want de gevonden fiet-
sen staan écht op hun rechtmatige ei-
genaar te wachten! 
Fietsen aangetroffen in de gemeente
Bronckhorst staan bij het politiebu-
reau in Zelhem (Dr. Grashuisstraat 2)
en fietsen aangetroffen in de gemeen-
te Doetinchem worden gestald aan de
Weemstraat 1 in Wehl. Hier wordt el-
ke eerste zaterdag van de maand van
9.30 tot 12.00 uur een fietskijkdag
gehouden.

Fietskijkochtend in de
Achterhoek
Regio - Op zaterdag 5 juni kunt u
tussen 9.00 uur tot 12.00 uur bij een
aantal politiebureaus in het dis-
trict Achterhoek kijken of uw ge-
stolen of vermiste fiets teruggevon-
den is. Alle fietsen die in de afgelo-
pen periode werden aangetroffen
en waar de politie geen eigenaar
van heeft kunnen achterhalen,
worden deze dag bij een zevental
politiebureaus tentoongesteld.

WEEKBLAD Nu ook op
internet!
Dus kijk snel op

www.contact.nl
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Gotink Installatie  Molenenk 6   7255 AX Hengelo
T 0575-46 52 58 F 0575-46 01 81

E info@gotinkinstallatie.nl  www.gotinkinstallatie.nl

Complete toiletrenovatie inclusief montage

Betaande uit:

*  Closetcombinatie

*  Inbouwreservoir

*  Druktoets

*  Fonteincombinatie

*  Vloertegels 

*  Wandtegels 

Installatie  -  Badkamers  -  Tegels  -  Natuursteen  -  Sauna’s

Vraag naar de voorwaarde

Hengelo (Gld) - Kerkstraat 4 Hengelo (Gld) Tel. 0575 462359
Vorden - Zutphenseweg 31 Vorden Tel. 0575 555733
Zelhem - Hengeloseweg 2 Zelhem Tel. 0314 624215

info@luimes-lebbink.nl www.luimes-lebbink.nl

D E M A K E L A A R S V A N B R O N C K H O R S T

HENGELO GLD  vr.pr. q 338.000,- k.k.

Banninkstraat 3 - Op een zeer royale kavel van 1155 m² in 
het centrum gelegen, een royaal VRIJSTAAND KARAKTERISTIEK 
WOONHUIS met schuren. Bouwjaar ca. 1934. Inhoud ca. 575 m³.
Zeer diepe achtertuin op het zuidoosten. Degelijk gebouwd.
Verwarming d.m.v. gaskachels. Grote stenen schuur (16 x 6,50 m).
De woning moet worden gemoderniseerd c.q. gerenoveerd.
Aantal kamers 8 waarvan 4 slaapkamers.

IN PRIJS VERLAAGD

TE KOOP:
PIERSONSTRAAT 2, ZELHEM

Gunstig in het centrum gelegen semi-bungalow met
aangebouwde garage en houten schuur, op een roy-
ale kavel, met ideale zonligging en veel privacy.

Deze goed onderhouden woning heeft alle voorzie-
ningen (slaapkamers, badkamer, e.d.) op de begane
grond en ligt op korte afstand van o.a. winkels, biblio-
theek en horecavoorzieningen. De gezellige woon-/
eetkamer heeft een tuindeur naar het zonneterras
(met overkapping) en een aansluiting voor een
haard. Verwarming vindt plaats d.m.v. een HR-com-
biketel; op de verdieping bevindt zich een grote berg-
zolder.

Koopsom:       n.o.t.k. 
Aanvaarding:  op korte termijn mogelijk

Keppelseweg 14, 7001 CG  DOETINCHEM
tel. 0314-323404 / info@kempers-velthorst.nl 

9 juni: stem PvdA!
Eerlijk delen,

daadkrachtig hervormen. 
Iedereen telt mee!

Hou de vliegen 
mooi buiten

De zomer staat voor de
deur. Dat betekent
deuren en ramen open
en genieten van die
zachte zomerlucht. Va-
kantie, vrije tijd en lek-
ker weer maken dit
jaargetijde vaak tot de
favoriet van velen. Vlie-
gen en muggen houdt
u eenvoudig buiten
met de unieke Plissé
hor-deuren en -ramen
van Unilux die door uw
vakman worden inge-
meten en geïnstal-
leerd.

De provincie Gelderland start op maandag 7 juni
met onderhoud aan het asfalt en reconstructie van 
het kruispunt Molenenk (N316) in Hengelo. Hierdoor
wordt ook de verkeersveiligheid verbeterd. De
werkzaamheden zijn naar verwachting medio 
juli klaar.

Het verkeer op de N316 Kruisbergseweg wordt met
verkeerslichten langs het werkvak geleid.
De aansluitende wegen Hengeloseweg en Molenenk 
worden ter hoogte van de aansluiting afgesloten.
Lokaal verkeer wordt omgeleid.

Meer informatie
Op www.gelderland.nl en
www.bereikbaargelderland.nl is actuele informatie 
te vinden. Voor vragen over de werkzaamheden 
kunt u op werkdagen contact opnemen met de 
provincie Gelderland, Kees Bleijerveld, (026) 359 96 31.

WEEKBLAD

www.contact.nl
Dus kijk snel opNu ook op internet!



BRONCKHORSTPAGINA – Verschijnt in de gehele gemeente Bronckhorst in de edities Noord, Midden en Zuid 

Nieuws uit Baak
Van Hal schilderwerken maakt met zijn Vakmensen
nog altijd Vakwerk! Voor al uw schilderwerk, houtrot-
sanering, beglazingswerkzaamheden, wandafwer-
king,  bouwkundig onderhoud, restauratiewerkzaam-
heden, betonreparaties, kleuradvisering, kunt u terecht
bij Van hal Schilderwerken, want sommige klussen
laat je alleen over aan Vakmensen.
Van Hal schilderwerken staat voor betrouwbaarheid
en kwaliteit.

Bel voor een vrijblijvende offerte met Paul Janssen  of
stuur een e-mail naar: info@vanhalschilderwerken.nl 

v.d. Heijdenstraat 11
7223 LC  Baak tel. (0575) 44 24 34

DE SPECIALIST IN BOUWMATERIALEN
� Gevelstenen � Dakpannen � Wand- en vloertegels

� Dakramen en accessoires � Sierbestrating 

� Diverse andere bouwmaterialen

Bedrijventerrein De Revelhorst:Verlengde Ooyerhoekseweg 26 7207 BJ Zutphen

Telefoon (0575) 526 532, Fax (0575) 529 306, www.koordeman.nl

Aardappelen-, groente- en fruitboerderij
Kaas-, zuivel- en streekproducten

De Kruisbrink
A.G.F. Garritsen

Kruisbrinkseweg 7 Toldijk 
Telefoon 0575 - 45 13 61
WWW.AGFGARRITSEN.NL

Let op! Woensdagmiddag gesloten
Op de rotonde in Toldijk richting Steenderen na 200 meter links.

Ze zijn er weer: Aardbeien zo vers
van ons eigen land!!!!

Hollandse bloemkool v.a. 0.99 per stuk
Verse spinazie per kilo 0.99

Harde Trostomaten per kilo 1.50
Grote Kiwi 10 voor 1.50

Zoete Mandarijnen 20 voor 1.99
Emmer vol Elstar appelen nu voor 4.00

Grote krop sla + komkommer samen 0.99
Kadotip!!! Doe het met een streekproducten pakket!!!

Bedrijvenroute a.s. zondag 6 juni 
We heten iedereen welkom tussen 10.00 en 17.00 uur.

U kunt ons vinden op het terrein van Pasman Motoren, Z.E. weg 77a, Baak

Heeft u vragen over uw tuin of bomen?
Wij geven u antwoord op al uw vragen.

De gehele dag zijn professionele hoveniers en boomverzorgers
aanwezig om bezoekers gratis en vrijblijvend te adviseren.

Zutphen-Emmerikseweg 83-A • BAAK • � 0575-441048

Smidsstraat 9, 7021 AB Zelhem. Tel. 0314-621206

JUST MORE Damesmode ook in Dieren, naast de Gazelle-fabriek

Smidsstraat 9, 7021 AB Zelhem. Tel. 0314-625995

De mooiste tijd komt er nu echt aan!

Volop in ons assortiment,
sterke merken met ...

... 7/8 broeken,
bermuda's en shirts!!!!

Maaien, zagen, knippen, trimmen, 
snoeien, snijden, blazen, slijpen, verticuteren...

U vindt ze natuurlijk bij:

U doet het met de machines van:
Stiga - Eliet - Metabo - Stihl - John Deere - 
Kärcher - Viking

www.jandewinkel.nl - info@jandewinkel.nl
Zelhemseweg 22a, 7255 PT Hengelo (Gld.). Telefoon 0575 44 16 88 / Eerbeekseweg 19, 6971 LB Brummen. Telefoon 0575 56 14 98

WEEKBLAD

www.contact.nl
Dus kijk snel opNu ook op internet!
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BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Menting Bouw BV

Molenenk 22

7255 AX Hengelo (Gld)

tel: 0575 - 451295

fax: 0575 - 452522

email: info@mentingbouw.nl

Menting Bouw B.V. is een regionaal opererend aannemersbedrijf, welke zich naast de nieuwbouw

van vrijstaande woningen/boerderijen, kantoren en bedrijfsgebouwen ook richt op de verbouw,  

renovatie en restauratie van bouwwerken. Tevens plegen wij klein en groot onderhoud aan

(woon)gebouwen voor particulieren en woningcorporaties en -stichtingen. Ook de agrarische 

markt is voor ons bekend terrein en voor ons een groeimarkt. Wij zijn VCA**-gecertificeerd, aangesloten 

bij BouwGarant en zijn aangesloten bij de grootste bracheorganisatie in de bouw, Bouwend Nederland. 

In verband met verder groei zijn wij op korte termijn op zoek naar een:

ERVAREN UITVOERDER
Functie:

De functie omvat naast het begeleiden van de diverse bouwwerken tevens het technisch uitwerken/

voorbereiden van bouwplannen voor de uitvoering. Hiertoe is kennis van Autocad een pré, net als kennis

van het werken met Office-pakketten. Ervaring op het gebied van de agrarische sector is een vereiste 

evenals het kunnen opstellen en bijhouden van meer- en minderwerk en het bijhouden van de benodigde 

werkenadministratie. Goed kunnen communiceren met collega’s en klanten, planmatig kunnen werken

en een goed kostenbesef zijn eigenschappen die bij u passen.

Wij zoeken kandidaten met ruime en relevante ervaring in een uitvoerend bouwbedrijf, bij voorkeur 

woonachtig in de gemeente Bronckhorst.

Bent u geïnteresseerd?

Graag dan uw schriftelijke sollicitatie, samen met uw persoonsgegevens en uw CV richten aan :

Menting Bouw BV, ter attentie van de directie, Molenenk 22, 7255 AX te Hengelo (Gld).

Bellen kan ook tijdens kantooruren: 0575-451295.

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

TECHNISCH COMMERCIEEL
MEDEWERKER BINNENDIENST M/V
Omgeving Vorden – fulltime – vacaturenr. VMK00219

Voor onze opdrachtgever in de omgeving van Vorden zijn
wij op zoek naar een Technisch commercieel medewerker
binnendienst.

Als Technisch commercieel medewerker binnendienst ben
je verantwoordelijk voor het realiseren van de commerciële
doelstellingen. Je draagt zorg voor een goed lopend com-
mercieel proces dat zich richt op het verder uitbouwen van
de relatie. Naast relatiebeheer richt je je op uitbreiding van
het aantal accounts en gaat je gericht de markt op. In com-
binatie met de nodige verkoop activiteiten wordt je ook ver-
antwoordelijk voor de volgende taken: verder ontwikkelen
van het productassortiment en bijbehorende documentatie,
inkoop, verzamelen en analyseren van product- en marktin-
formatie en het onderhouden van het leveranciersbestand.

Wij zoeken voor deze functie iemand die een technisch/
commerciële opleiding op MBO/HBO-niveau heeft afge-
rond. Je beschikt over minimaal 5 jaar relevante werkerva-
ring bij voorkeur in de metaal, waarbij ervaring in een Busi-
ness to Business omgeving en must is. Daarnaast beheers
je de Engelse en Duitse taal in woord en geschrift. Je bent
gewend om gebruik te maken van moderne ERP systemen.

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

CNC KANTER M/V
Omgeving Doetinchem - fulltime- vacaturenr. VVN00254

Werkzaamheden;
Je houdt je bezig met het lezen van technische tekeningen in
Europese- en Amerikaanse projectie, het progammeren en cor-
rigeren van de kantbank en het controlen en beoordelen van ge-
kante producten.

Functie eisen; 
- Spreken en begrijpen van de Nederlandse taal;
- opleiding tot CNC kanter (minimaal niveau 2).

PROJECTMANAGER M/V
Omgeving Doetinchem – Fulltime – vacaturenr. VIW00209

Werkzaamheden;
Je houdt je binnen deze functie bezig met het coordineren van
de aan jou toegewezen projecten. Daarbij kun je denken aan het
plannen, overleggen en uitvoeren hiervan. Het opstellen van ei-
sen/wensenpakketten en besparingsberekeningen zijn ook on-
derdeel van je functie. Daarnaast beschik je over het vermogen
om inefficiëntie tussen afdelingen te signaleren en/of te verta-
len in concrete afgebakende automatisering.

Functie eisen
- HBO werk- en denkniveau;
- ervaring met ERP/CRM of Finas;
- praktisch ingesteld;
- aantal jaren praktijkervaring in een spilfunctie;
- op de hoogte willen blijven van ontwikkelingen in de (soft-

ware) markt;
- sterke drive tot procesbeheersing.

ALLROUND AUTOMONTEUR M/V
Omgeving Vorden - fulltime- vacaturenr. VMK00217

Werkzaamheden
Je gaat je bezig houden met het verrichten van onderhoud en
reparatie werkzaamheden aan verschillende types auto's.

Functie eisen 
- Affiniteit met auto's;
- ervaring in soortgelijke functie;
- klantgericht;
- fulltime beschikbaar.

SECRETARESSE M/V
Omgeving Vorden – fulltime – vacaturenr. VVN00265

Werkzaamheden
Als secretaresse heb je een veelzijdige functie. Je verricht se-
cretariële werkzaamheden, zoals het beheren van de agenda’s
en het opstellen van brieven. Tevens ben je verantwoordelijk
voor het finetunen van complexe rapportages. Je speelt flexibel
in op de prioriteiten van de dag en behoudt te allen tijde het
overzicht. Je bent pro-actief, neemt initiatief, "ziet" werk en
maakt zich zaken snel eigen.

Functie eisen
- HBO werk- en denkniveau;
- ervaring binnen een zakelijke commerciële branche;
- zelfstandige en probleemoplossende instelling;
- uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardig-

heden;
- klantgerichte en dienstverlenende instelling;
- gevoel voor het stellen van prioriteiten;
- accuratesse;
- stevige persoonlijkheid en een volwassen en discrete hou-

ding.

LASSER MIG/ MAG M/V
Omgeving Vorden – fulltime – vacaturenr. VVN00475

Werkzaamheden
Constructies van tekening samenstellen en aflassen. 

Functie eisen
- MIG/MAG lassen; 
- minimaal 2 jaar werkervaring in de metaal; 
- geen 9 tot 5 mentaliteit. 




